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В ирландските легенди често се разказва за при-казните същества леприкони, които събират и 
трупат злато. За голям късмет се смята, ако чо-

век открие скрито леприконско злато. Не делва с ле-
приконско злато, а златна идея откриват в края на 
90-те години на миналия век Мартин Маквикар и Ро-
бърт Мофет. Те решават да произвеждат специали-
зирани подемно-транспортни машини, които не се 
правят от големите производители на кари. Изборът 
на продукт не е случаен. Робърт Мофет е специалист 
в тази област. Нещо повече, той изобретява и па-
тентова технологията за т.нар. mounted forklift truck. 
Това са кари, които се прикрепват в края на ремар-
кето на камиона. С тях водачът на автомобила може 
сам да натовари и разтовари стоката си и по този на-
чин не зависи от скоростта на действие на складови-
те работници. Патентът на Робърт Мофет се използ-
ва от доста фирми по света, които произвеждат та-
кива машини.

20 години – 40 000 машини

Речено-сторено. Двамата ентусиасти основават 
дружеството Combilift и през 1998 г. произвеждат пър-
вата си машина с марката Combilift, направена по 
специална клиентска поръчка. Това е първата в све-
та четирипътна (многопосочна) подемно-транспортна 
машина, оборудвана с ДВГ. Естествено, клиентът е ир-

ландска фирма, но до края на същата година компа-
нията произвежда 18 машини, от които 17 за експорт. 
Самото производство се осъществява в малка рабо-
тилница в ирландския град Монахан, близо до грани-
цата със Северна Ирландия.

С времето компанията постепенно разширява 
производствените си мощности, като същевременно 
изгражда и дилърска мрежа по целия свят. Това води 
до лавинообразно нарастване на поръчките. Само 
през последните 5 години производството се увели-
чава 2 пъти, като в момента в света работят око-
ло 40 000 машини в около 85 страни. Около 98% от 
продукцията на завода е за износ и компанията има 
над 250 дилъри по целия свят. Това я нарежда на пър-
во място сред производителите на специализирани 
складови машини в света. (Български представител на 
компанията е Евромаркет Кари.)

Идва момент, в който собствениците осъзнават, 
че ако искат да растат в бизнеса, трябва да изгра-
дят нови производствени мощности. Речено-сторено 
и през 2015 г. започва работата по новата база. В края 
на април 2018 г. новият завод, в който се помещават 
цялото производство и щаб-квартирата на компани-
ята, е официално открит в присъствието на ирланд-
ския премиер Лео Варадкар и около 700 гости – дилъ-
ри, клиенти и представители на пресата от целия свят, 
сред които и специалният кореспондент на списание 
ЛОГИСТИКА. 
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Combilift – ирландската приказка за успеха
Всяка седмица от завода се експедират над 50 камиона машини в 85 страни

Каростроенето е консервативен бранш, в който нова фирма трудно може да пробие. Всяко правило 
обаче си има изключения. Това доказва ирландският производител Combilift, който за 20 години 
извървява пътя от малката работилница до големия завод. Нещо повече, днес компанията е най-
големият производител на специализирани подемно-транспортни машини в света. Тази година 
фирмата официално откри новата си производствена база, като сред гостите на събитието 
имаше и представител на списание ЛОГИСТИКА, който успя лично да „надникне в кухнята“ на 
иновативното предприятие. 



„Това, което постигна Combilift в Монахан, е една 
невероятна история на успеха – каза в официалното 
си слово Лео Варадкар. – Макар че при основаване-
то си компанията е започнала с трима работници, тя е 
имала амбицията да се развива и е успяла да превър-
не брилянтната си концепция в реалност.“

Новият завод, в който са вложени 50 млн. евро, е 
разположен на площ от 46 500 кв.м и ще позволи на 
Combilift да удвои производството си. Предприятието 
е едно от най-големите в Република Ирландия, като 
общата му площ е 100 акра (около 500 000 кв.м), кое-
то е предпоставка за бъдещо разширение на произ-
водствените мощности.

Тридесет процента от покривното пространство е 
изпълнено с прозорци, позволяващи на персонала да 
работи при естествена дневна светлина без помощта 
на изкуствено осветление. То се осигурява от 1100 
LED крушки с индивидуални PIR сензори. Соларни 
панели осигуряват 185 kW енергия, като има специ-
ални съоръжения за производство на електроенергия 
от биомаса (рециклирана дървесина, стари палети) с 
мощност 1 MW за загряване на подовото простран-
ство и зоната за сглобяване. За използване в произ-
водството се събират 110 000 л дъждовна вода. Базата 
включва и 50-местна кинозала за обучение, 5000 кв.м 
офис пространство и специален център за развитие 
и тестване на научноизследователската и развойна-
та дейност.

Предприятието е сертифицирано по международ-
ната система за качество ISO 9001, по ISO 14001 – за 
управление съобразно околната среда, и по OHSAS 
18001 – за здравословна и безопасна работна среда.

Продукт след продукт

През първите 10 години Combilift се концентрира 
върху складирането на дългомерни материали. Стра-
нични повдигачи и четирипътни машини с ДВГ или с 
електродвигател с марката Combilift революционизи-
рат обработката на дългомерни материали, като поз-
воляват на клиентите да ги складират безопасно на 
малко пространство. С тях се постига по-голямо уплът-
няване на складовете, тъй като те работят в нормал-
ни коридори. 

Между 2008 и 2018 г. Combilift диверсифицира 
своята продуктова гама, развивайки редица продукти, 
които спестяват складово място. Сред тях е уникални-
ят продукт Aisle Master. Това е man down VNA маши-
на с противотежест, при която мачтата може да се за-
върта на 180 градуса. Тя може да работи в коридор от 
180 см, като има производителност, равняваща се на 
2 ричтрака. За разлика от ричтраците обаче тази ма-
шина може да работи и на рампа, тъй като има по-
висок просвет. Освен това височината є на повдигане 
може да достигне до 15 м.

В последните години компанията добавя някол-
ко специализирани продукта към предлаганата гама. 
Единият е Straddle Carriers (Combi-SC) – специализи-
рани транспортьори за повдигане и преместване на 
контейнери и свръхтежки товари – до 80 т (в корабо-
строенето, самолетостроенето, стоманодобива и дру-
ги индустрии).

Последните изделия в гамата на компанията са ръч-
новодимите стакери с марката Combi с товароподем-
ност от 1 до 1,5 т и височина на повдигане до 4,9 м. 
Отличителна черта на тези модели е патентованата ръ-
кохватка, която може да се върти на 180 градуса. Мо-
делът Combi WR4 може да бъде оборудван с вилици с 
ножичен механизъм и да се движи в 4 посоки.

От тази година компанията предлага на пазара и 
ръчноводимата количка за тежки товари Combi-PPT, 
както и хоризонталния ордер пикер за дългомерни 
материали Combi-OP.

Допълнително компанията произвежда и специа-
лизирани повдигащи машини за аграрния сектор.
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Собствениците Робърт Мофет (вляво) и Мартин Маквикар 
искат да предложат масово производство  
на специализирани машини



Като костюм по поръчка
„Масовата специализация е новият фронт за два-

мата – клиент и производител – смята Мартин Мак-
викар. – Традиционните производители на мотокари 
се фокусират върху масовото производство на едни 
и същи продукти, но клиентите все по-често очак-
ват продуктите да бъдат съобразени с техните нужди. 
Производителите на машини, които предлагат спе-
циализирани изделия, обикновено произвеждат ма-
лък обем, но ние искаме да предложим масово про-
изводство на специализирани машини. Нещо повече, 
трансформираме транспортния и логистичния сектор 
с нашите иновативни, спестяващи пространство про-
дукти.“

Новият завод позволява на Combilift да удвои про-
изводството си, без да измества фокуса от конкретни-
те нужди на всеки клиент. За разлика от големите про-
изводители, предлагащи серийни машини с опреде-
лени параметри, всяка машина на ирландската ком-
пания се конструира след внимателен анализ на нуж-
дите на съответния клиент. Процесът прилича на ши-
ене на костюм по поръчка и определено отнема по-
вече време. За целта съответният дилър предоставя на 
конструкторския отдел на завода схемата на конкрет-
ния склад или производство на дадения клиент. От-
делно подробно се описва работата, която трябва да 
върши конкретната машина. На тази база инженери-
те избират вида на машината, определят конструктив-
ните є параметри и окомплектовката є. Те проектират, 
планират и произвеждат машините в сътрудничество с 
клиентите, като предлагат анализ на стоковите им по-
тоци и 3D анимации. Целта е да визуализират потен-
циала на капацитета на клиента и да се определи оп-
тималният поток от материали за неговия обект. След 
това технолозите оразмеряват основните части и пус-
кат поръчките към производството.

Всички операции в новия завод на компанията 
са организирани по lean концепцията за добра про-
изводствена практика, в чиято основа стои Toyota 
Production System (TPS). Необходимите детайли за да-
дено работно място се намират на една ръка разстоя-
ние от работника, като периодично се зареждат при 
намаляване на количеството.

По една машина на всеки 15 минути

Тъй като машините са оригинални, конструкцион-
ните им рамки се произвеждат на място в завода и 
после върху тях се монтират различни възли и детай-
ли. За рамките се използват местни и европейски дос-
тавчици на стомана, а за отделните възли (двигатели, 
мост, електроника и др.) – известни световни произво-
дители и съответно техните дилъри.

Първата и много важна стъпка от производстве-
ния процес е заваряването на рамката (скелета) на 
всяка машина. Това става на 60 работни места за за-
варяване в новия завод, като за всяка поръчка разме-
рите са различни. За изрязване на специални детай-
ли се използват 2 машини за плазмено рязане. Всяка 
рамка се маркира с номера на поръчката, така че да 
не стане грешка при асемблирането. След заварява-
нето рамките се почистват на 3 автоматични пясъко-
струйки (бластери) според големината си и после ми-
нават през една от трите линии за боядисване, които 
използват устойчиви бои на водна основа.

След това рамките поемат към линиите за асем-
блиране, където се прикрепват към тролей в пода и 
така се придвижват от едно на друго работно място, 
като на всяко от тях се извършва определен вид мон-
тажни операции. За целта служителят сканира с ръчен 
терминал номера на машината и на дисплея ведна-
га излиза какви точно възли и детайли от дадения вид 
трябва да монтира на конкретната рамка. На всеки 15 
минути от четирите 90-метрови подвижни асемблира-
щи линии слиза по една готова машина.
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На всяка машина се прави прецизна проверка на работните ù 
характеристики 



Всяка машина влиза в залата за тестване, където 
се прави прецизна проверка на всичките є работни 
характеристики. 

Поради конструктивните си особености машини-
те за свръхтежки товари Combi-SC се правят не на 
линии, а на определени места.

„Подходът на Combilift е да „слуша“ глобалната 
си мрежа от клиенти – споделя г-н Маквикар. – Ра-
ботим в тясно сътрудничество с нашите клиенти и 
дилъри, за да идентифицираме най-подходящите ре-
шения, които отговарят на индивидуалните им спе-
цифични нужди, Combilift инвестира 7% от годиш-
ния си оборот (приходи) в научноизследователска и 
развойна дейност (R & D), за да подобри възмож-
ностите си за персонализиране на машините. Засил-
ваме сътрудничеството с нашите клиенти в сектора 
на складиране и повдигане (манипулиране) на мате-
риалите. Намерението ни е да се постигне макси-
мална възвръщаемост на приходите (ROI).“ 

Всяка седмица от завода се експедират повече 
от 50 камиона готови продукти в 85 страни. За Ев-
ропа машините обикновено се изпращат с камиони, 
докато за останалите континенти се използва пре-
димно морски транспорт. При нужда мачтите са от-
делно от конструкцията и се монтират на място от 
техници на съответния дилър.

Резервните части също се доставят по целия свят 
от Монахан до мрежата от дилъри. За целта в новия 
завод има обособен специален склад за резервни 
части, в който се поддържат почти всички артикули. 
Общо в предприятието има 12 000 палетни места, 
които осигуряват достатъчно място за съхранението 
на части и компоненти. Складовата система „знае“ 
кой детайл къде точно се намира и при поръчка на 
дилър исканата част веднага му се изпраща. Харак-
терно за самия завод е, че всички подемно-транс-
портни машини, с които се работи в него, са соб-
ствено производство.

Увеличаване на работните места

Освен в модерни производствени мощности 
Combilift инвестира и в работна сила, добавяйки зна-
чителен брой висококвалифицирани работни места 
за квалифицирани техници, инженери конструкто-
ри, логистични специалисти и специалисти верига 
за доставки, както и за специалисти с механична и 
електрическа мехатроника. В момента в предприя-
тието работят 550 души. 

„Инвестицията в хората ще позволи на Combilift 
да посрещне своите амбициозни планове за растеж 
– казва Мартин Маквикар. – Наехме допълнител-
но 230 души, откакто анонсирахме нашите плано-
ве за тази фабрика от 2015 г. Комбинацията от уни-
кално производство и квалифицирана работна сила 
ще ни позволи да удвоим произвежданата продук-
ция през следващите пет години и то при работа на 
една смяна.“   

Васил ВасилеВ
Монахан – софия
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