
 

  

Протокол 

 
за обработване на двигател с вътрешно горене с ХАДО®

-технология 

 

 

 

Днес 28.10.2004 г. в град София се състави този протокол за 

обработване на двигатели Хонда с ХАДО®
-технология, между: 

 

1. РАЙКОМЕРС ООД , гр. София , ЖК Люлин-3, бл.311, вх.Б, No. по 

НДР: 3222141744, Булстат: 121552377- строителна техника и 

механизация, представлявано от Петър Козарев – управител 

и 

2. БРТД АД, гр. София, Иван Вазов № 30, № по НДР: 1220104970, 

Булстат: 121395605 – ексклузивен представител и дистрибутор на 

продуктите на корпорация ХАДО®
 за България, представлявано от 

Юрий Алкалай – изп. директор 

 

I.Предмет 
Изпитване на действието на ХАДО®

-технологията и нейния 

ремонтно възстановителен ефект без спиране от режим на нормална 

експлоатация на третираните механизми. 

 
 II.Обект на третиране 

Обект на третиране са 2 броя двигатели марка Хонда тип 

Вангард – 18 к.с., 2-цилиндрови четиритактови, задвижващи 

компресори за сгъстен въздух.  
 

III.Състояние преди третиране 

До момента на третиране по ХАДО®
-технология двигателите са 

в експлоатация 3 години. Вследствие износването и загубата на 

мощност двигателите глъхнат при натоварване и не подават на 

компресорите необходимата тяга за осигуряване нормалната работа 

на крайните устройства /къртачи, утъпквачи и т.н../. Третирането е 

извършено през месец септември 2002г. 
  

IV.Резултати след обработката 

Двигателите работят стабилно и подават тяга близка до 

номиналната. Няма проблеми с прекъсване, глъхнене и др., което е 

потвърдено от непосредствено ангажираните работници. 

Консумацията на ГСМ е в рамките на предвидената от 
производителя. 
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V. Експлоатация:  

След третирането агрегатите  са отработили една година и 

половина активно в нормален експлоатационен режим, след което са 

бракувани поради износване на нетретираните с ХАДО®
-технология 

части. 

 

VI. Заключение за ефекта на технологията: 

Извършеният експеримент потвърждава действието на ХАДО®
-

технологията и нейния ремонтно възстановителен ефект, а именно 

образуването на стабилен метало-керамичен слой с твърдост 650-

750 кг./кв.мм. върху повърхността на триещите се елементи в 

продължение на дълъг период от време и най-вече уникалността, 

цялата обработка да се извършва без спиране от екслоатация на 

третирания обект. 
Получените резултати, доказващи ефективността и 

работоспособността на технологията, факта, че обработката 

практически не изисква агрегата  да се извади от екслоатация, както 

и възможността третирането да се извърши в “полеви” условия без 
присъствието на специализиран персонал, правят ХАДО®

-

технологията подходяща за приложение във всякакви механизми, 

където има триене на метал в метал. 
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