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Българска Асоциация на
Електротехниката и
Електрониката (БАСЕЛ)
Това е националната организация на фирмите от
сектора на електротехническите и електронни
продукти, както и на поддоставчиците на части,
елементи и възли за тях. Основана е през 1994 г.
и в нея доброволно членуват производствени,
търговски, инженерингови, консултантски, научно-изследователски фирми с общ брой заети
около 13500 души, с 500 млн. евро продажби при
над 50 % износ. Електротехническият сектор в
България има солидни традиции, 130 годишна
история и трайно присъствие на световните
пазари. Оценка за възможностите на сектора
са успешните инвестиционни проекти на авторитетни компании като ШНАЙДЕР, ФЕСТО, АББ,
ХЮНДАЙ, ЛИБХЕР, СИМЕНС, БОШ, СПАРКИ, и др.,
които са също членове на Камарата. По примера
на западно-европейските гилдии с вековна история Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката (БАСЕЛ) е естествено
и необходимо сдружение на частните фирми в
условията на свободния пазар и в съответствие
с целите на Европейския Съюз. БАСЕЛ е гласът на
сектора в диалога с държавната администрация
и синдикатите. БАСЕЛ е представителят на
българския сектор в контактите с бизнеса в
Европа и света. През м. април 2006 г., още преди
присъединяването на България към ЕС, БАСЕЛ
беше приета за член на най-авторитетната
европейска асоциация на инженерните индустрии
ORGALIME, като ние сме единствената асоциация
от Югоизточна Европа, представена в Брюксел и
това ни възлага ролята на естествен център и
координатор на различини инициативи в региона.
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Представители на Асоциацията участват вече в
редица институционални структури в Брюксел.
БАСЕЛ има дългогодишно сътрудничество с индустриални асоциации и организации в Германия,
Италия, Балканските страни, Русия, Китай, Корея.
Дейността на БАСЕЛ, спазвайки строго принципите за ненамеса в конкуренцията на свободния
пазар, има следните приоритети:
1. Да подпомага фирмите в стремежа им да се
интегрират в европейската индустрия и да се утвърждават на глобалния пазар като повишават
своята конкурентоспособност, включително и с
успешни проекти чрез еврофондовете.
2. Да подпомага фирмите в тяхната иновационна
и маркетингова дейност.
3. Да съдейства за изграждане на модерен вътрешен пазар, освободен от опасни и вредни продукти
на фирми-фантоми.
4. Да съдейства за успешно прилагане на европейската нормативна уредба в сектора, като същевременно активно участва в нейното развитие.
5. Да съдейства за привличането на чуждестранни
инвестиции, за производствено коопериране и за
трансгранично сътрудничество.
6. Да съдейства за постигане на висок професионализъм и авторитет на управленческите кадри
на фирмите, за изграждане на лоялни и етични
отношения в индустрията.
За постигане на тези цели БАСЕЛ:
- Изгражда сътрудничества с национални и международни асоциации и търси контакти с чуждестранни фирми за партньорство с българските.
- Организира бизнес форуми и посещения в страната на чуждестранни фирми и експерти, презентации на чуждестранни фирми, нови продукти,

технологии и машини, провежда международни
семинари и конференции.
- Организира участието на фирми чрез собствени
или колективни щандове и посещения на международни изложения като Хановерския Панаир,
Z-Лайпциг, Лайт&Билдинг (Франкфурт), АВТОМЕХАНИКА (Франкфурт), ЕЛЕКТРОНИКА&ПРОДУКТРОНИКА (Мюнхен), ИНТЕЛ (Милано), Пловдивски
Пролетен и Есенен Панаир, ЕЛТЕХ (София) и др.
- Организира бизнес пътувания и срещи на
български специалисти в чужбина, участие на
конференции и кооперационни борси.
- Участва със свои експерти в работата на комисии, работни групи и консултативни съвети
към държавни и обществени органи, както национални, така и европейски, разработва и внася
предложения за изменения на нормативни актове.
- Организира центрове за професионално обучение
с цел ползване на европейския опит и ноу-хау.
- Провежда информационни семинари по европейско и национално техническо законодателство,
нови продукти и технологии.
- Издава печатни и електронни информационни,
каталожни и справочни материали, практически
ръководства.
- Прави проучвания, анaлизи и прогнози на състоянието и тенденциите в сектора.
В следващите години БАСЕЛ ще продължава да разширява своята активност, обслужвайки фирмите
от секторите на електротехниката, електрониката, електро-авточастите, поддоставчиците
на елементи, части и възли. Тези сектори, които
поради дългата си история и традиции, имат
всички шансове и са длъжни да бъдат основата
на българска инженерна индустрия като част

от европейската. БАСЕЛ развива своята дейност
с екип от висококвалифицирани специалисти в
секретариата и голям брой експерти, работещи
по конкретни проекти. Финансирането се осигурява от доброволния членски внос на фирмите,
спонсорство и експертно участие в редица проекти. Върховен орган на управлението е Общото
събрание, в което са представени всички членове
с равни права, избиращо Управителен съвет с
Председател. БАСЕЛ е активен член и партньор
на националните работодателски организации
- Българска стопанска камара, Асоциация на
индустриалния капитал, Българска търговска и
промишлена палата, Българския институт за
стандартизацияи др. Асоциацията поддържа
информационно наситен интернет сайт.
Електротехническата индустрия е от ключово
значение и за цялата европейска икономика, което
се подчертава и от публикуваната европейска
програма ЕЛЕКТРА, разработена от авторитетен екип под ръководството на г-н Ферхойген.
В разработката на тази европейска програма
участва и експерт на нашата Асоциация като
единствен представител на индустрията от
югоизточна Европа.
Световната икономическа криза засегна в голяма степен нашия сектор, който е доставчик на
оборудване за строителството, автомобилната индустрия и всички инженерни сектори.
Дълбоките корени и утвърдените традиции на
електротехниката у нас, високата квалификация
на специалистите и техния опит за справяне
с предизвикателствата са основата на увереността, с която българската електротехника и
електроника преодоляха кризисния период и сега
се развиват с много добър темп.
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ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА ЗА 21ВИ ВЕК
GTL (gas-to-liquid) технологията на Shell позволява производството на
висококачествени трансформаторни масла от природен газ. Тези масла
имат по-еднородна структура и осигуряват по-надеждна работа, сравнено с
маслата, произведени чрез суров петрол.
Този тип масла са произведени от базови масла от новия Pearl GTL завод
на Shell в Катар. Този завод е резултат от 35 години изследователска
дейност и е най-големият източник на GTL продукти в света: капацитетът
му е еквивалентът в масло на 260 000 барела на ден, като произвежда
дизелово и авиационно гориво, ценни химични суровини, висококачествени
базови масла за смазочни продукти и процесни масла. Shell притежава
повече от 3500 патента, покриващи всички фази на Pearl GTL технологията,
чрез коятo се извличат базови масла и други суровини от природен газ.

SHELL DIALA S4 ZX-I:
ПЪРВОКЛАСНО ИНХИБИРАНО
ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОННО МАСЛО
Shell Diala S4 ZX-I е новото електроизолационно
масло на Shell, предназначено да отговори
на предизвикателствата на най-новите силови
трансформатори. Shell Diala S4 ZX-I се произвежда
от базови масла по “GTL” технология с нула
сярно съдържание и отговаря на утвърдените и
нововъведените критерии за корозия на мед.
• Удължен експлоатационен период:
Shell Diala S4 ZX-I е напълно инхибирано масло с
много висока окислителна стабилност, дълъгживот и
срок на експлоатация. Подходящо е за употреба при
тежко натоварени условия.
• Защита на трансформатора:
Shell Diala S4 ZX-I се произвежда от суровина с нула съдържание на сяра*, което го
прави вътрешно некорозивно към медните елементи и не се нуждае от допълнителен
корозивен пасиватор. Покрива критериите на всички установени стандартни тестове за
корозионна агресивност спрямо мед, а именно: DIN 51353 (тест със сребърна пластинка),
ASTM D1275, а също и най-новите и по-строги тестове: IEC 62535 и ASTM D1275B.
*съдържанието на сяра не се открива. Чувствителността на метод ASTM D5185 е над 1 ppm откриваемост

• Ефективност на системата:
Маслото притежава много добри ниско
температурни свойства, благодарение на
което се постига правилен топлообмен
в трансформатора, дори при ниски
стартови температури. Shell Diala S4ZX-I
е изсушена и обработена за постигане
на ниско влагосъдържание и запазване на
високопробивно напрежение на мястото
на доставка. Това позволява да се
използва в много приложения без допълнителна обработка. Shell Diala GTL може да се
долива към нафтенови трансформаторни масла. Вдействителност добавянето на Diala
GTL към нафтеновите трансформаторни масла подобрява техните експлоатационни
характеристики.

Орбико България ЕООД е дистрибутор на смазочни продукти Shell за България.

Орбико предоставя услугата Shell LubeAnalyst за мониторинг състоянието на оборудването
и смазочните продукти. Независима лаборатория във Франция гарантира висока точност
на получените резултати, а специалисти на място са на разположение, за да окажат
нужната техническа подкрепа и съдействие, не само при избора на продукт, а и през целия
експлоатационен период.
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СТАНОВИЩЕ

Препоръка на Съвета
относно икономическата
политика на еврозоната
[COM(2018) 759 final]
1.

Заключения и препоръки

1.1
Според ЕИСК изграждането
на икономическа устойчивост
— цел, която е в основата на
препоръките на Европейската
комисия относно икономическата
политика на еврозоната, е от
първостепенно значение за
икономиките от еврозоната с
оглед на значителните низходящи
рискове за икономическия растеж,
които биха могли да доведат до
нова криза в не толкова далечно

бъдеще. Комитетът обаче би
желал да подчертае, че усилията
за постигане на икономическа
устойчивост следва да вървят
ръка за ръка с повишаването на
устойчивостта на пазара на труда,
т.е. на капацитета на пазарите на
труда да устояват на сътресения с
ограничени социални разходи1.
1.2

ЕИСК оценява препоръката

1 Това определение на устойчивостта на пазара на
труда е взето от доклада на ОИСР от 2012 г. относно
„Какво прави устойчиви пазарите на труда в период
на рецесия?“ в Перспективи за заетостта на ОИСР,
OECD Publishing, Париж.
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на Европейската комисия за
диференцирани позиции по
отношение на фискалната политика
в отделните държави членки, но
предупреждава, че в няколко
държави членки с голям публичен
дълг и отрицателна или нулева
разлика между фактическия и
потенциалния БВП създаването на
фискални буфери в този момент
може да има обратен ефект върху
приобщаващия и устойчив растеж
и устойчивостта на обслужването
на дълга.
1.3
Комитетът отново
заявява своята позиция, изразена
в становището му относно
„Икономическата политика на
еврозоната през 2018 г.“2, за това,
че е от решаващо значение да се
преодолее дефицитът на публични
и частни инвестиции в ЕС. Затова
той призовава институциите на
Съюза да приемат необходимите
насоки и мерки за насърчаване
на публичните инвестиции
и улесняване на частните
инвестиции.
1.4
ЕИСК приветства
предложенията за изместване
на данъчната тежест от труда и
укрепване на образователните
системи и инвестициите в умения,
2 ECO/475, „Икономическата политика на еврозоната
(2018 г.)“ (допълнение към становище).
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както и ефективността на активните
политики на пазара на труда, които
подпомагат преминаването към
висококачествени работни места.
Следва да се потърси решение и
на сегментирането на пазара на
труда. Държавите членки трябва да
осигурят достатъчно финансиране
за социални инвестиции и системи
за социална закрила.
1.5
Освен това ЕИСК напълно
споделя загрижеността на
Европейската комисия относно
необходимостта да се предприемат
действия срещу данъчните измами,
отклонението от данъчно облагане
и избягването на данъци с мерки
срещу агресивното данъчно
планиране с цел данъчните
системи да станат по-ефикасни и
по-справедливи и в контекста на
повишаването на качеството на
публичните финанси.
1.6
ЕИСК отново изтъква
значението на прилагането на
Европейския стълб на социалните
права като средство за повишаване
на устойчивостта, насърчаване
на сближаването във възходяща
посока и в крайна сметка защита на
проекта за европейска интеграция
срещу центробежни тенденции.
1.7

ЕИСК приветства

препоръката на Европейската
комисия за симетрично
уравновесяване на дисбалансите
по текущата сметка в еврозоната
и в частност призива за по-висок
растеж на заплатите в държавите
членки с излишъци. ЕИСК счита,
че средносрочният национален
растеж на реалните заплати следва
да бъде съизмерим с националния
растеж на производителността, а
не да изостава от него.
1.8
Според ЕИСК
подобряването на бизнес
средата и насърчаването на
изграждането на единния
пазар, без да се подкопават
социалните и трудовите права,
са важни начини за укрепване на
икономическата устойчивост в
еврозоната. Комитетът изразява
пълно съгласие с Европейската
комисия, че установяването на
обща консолидирана корпоративна
данъчна основа е стъпка в тази
посока и трябва да продължи.
1.9
Друг приоритет на
икономическата политика би
трябвало да бъде улесняването на
финансирането на предприятията.
ЕИСК отново заявява, че съюзът на
капиталовите пазари е от голямо
значение за финансирането
на икономическата дейност и

изразява загрижеността си във
връзка със забавянето и пречките
пред развитието на банковия
съюз, включително обема на
необслужваните кредити в някои
държави членки.
1.10
ЕИСК призовава
настоятелно държавите членки
да демонстрират политическо
лидерство и необходимата
ангажираност, за да преодолеят
разногласията относно бъдещите
стъпки за задълбочаването на
ИПС, най-вече завършването на
банковия съюз, увеличаването
на собствените ресурси и
създаването, в рамките на
бюджета на ЕС, на функция за
макроикономическа стабилизация,
които да дадат възможност за
повишаване на икономическата
устойчивост на еврозоната.
2.

Контекст

2.1
Въпреки че растежът на
производството в еврозоната
навлезе в шестата си година,
сега се очаква забавяне, докато
низходящите рискове видимо
се увеличават, а следите от
„Голямата рецесия“ – от по-ниския
потенциален растеж до различията
между държавите членки, както и
високите равнища на безработица
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в някои области, не са изчезнали.
Затова сближаването в посока
на по-устойчиви икономически
структури е основна цел, както и
напредъкът в задълбочаването на
ИПС. В този контекст основните
препоръки на Европейската
комисия за икономическите
политики в еврозоната през 2019 г.
са следните:
2.2
Да задълбочат единния
пазар, да подобрят бизнес средата
и да се стремят към реформи на
пазарите на продукти и услуги,
които да засилят устойчивостта.
Да намалят външния дълг и да
провеждат реформи за повишаване
на продуктивността в държавите
членки от еврозоната с дефицити
по текущата сметка, да укрепят
условията за подпомагане на
растежа на заплатите при пълно
зачитане на ролята на социалните
партньори и да предприемат мерки
за насърчаване на инвестициите в
държавите членки от еврозоната
с големи излишъци по текущата
сметка.
2.3
Да възстановят фискалния
резерв в държавите от еврозоната
с високи равнища на публичния
дълг, да подпомогнат публичните и
частните инвестиции и да подобрят
качеството и състава на публичните
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финанси във всички държави. За
разлика от предходните години
Комисията не публикува препоръка
за конкретна фискална позиция в
еврозоната за 2019 г.
2.4
Да изместят данъчната
тежест от труда и да укрепят
образователните системи и
инвестициите в умения, както
и да повишат ефективността на
активните политики на пазара
на труда, които подпомагат
преминаването от едно работно
място на друго. Да се справят с
разпокъсаността на пазара на
труда и да гарантират подходящи
системи за социална закрила в
рамките на еврозоната.
2.5
Да приведат в действие
механизма за подкрепа за Единния
фонд за преструктуриране, да
създадат европейска схема за
застраховане на депозитите и да
укрепят европейската регулаторна
и надзорна рамка. Да насърчават
системното намаляване на
задлъжнялостта там, където
са налице високи равнища на
частния дълг. Бързо да намалят
количеството на необслужваните
кредити в еврозоната и да
предотвратят натрупването им,
включително чрез премахване
на преференциалното данъчно

третиране на дълга в данъчното
облагане.
2.6
Да осъществят бърз
напредък по завършването
на Икономическия и паричен
съюз с перспективата да бъде
утвърдена международната роля
на еврото, като бъдат взети под
внимание предложенията на
Комисията, включително тези,
свързани с финансовия сектор,
както и Програмата за подкрепа
на реформите и Европейския
механизъм за стабилизиране
на инвестициите, предложени в
многогодишната финансова рамка
за периода 2021‑2027 г.
3.

Общи бележки

3.1
ЕИСК е обезпокоен от
факта, че низходящите рискове
за икономическите перспективи
за еврозоната могат да се
превърнат в друга социалноикономическа криза в не толкова
далечно бъдеще, което би създало
значителни предизвикателства за
корекцията.
3.1.1
Настоящият растеж на
производството вече достигна
най-високата си стойност след като
през 2017 г. възлизаше едва на
1,7 %. Потенциалният растеж все

още остава под равнището през
2008 г., а публичните инвестиции са
много далеч от възстановяването
след големия спад (с над една
четвърт от най-високите стойности)
от началото на кризата.
3.1.2
Продължават да
съществуват различия между
държавите членки, особено по
отношение на безработицата.
Въпреки подобренията по
отношение на водещите показатели
общият брой отработени часове
и обемът на заетостта остават
под равнището от 2008 г., докато
растежът на реалните заплати
не беше голям и продължава
да изостава от растежа на
производителността, което
навежда на предположението,
че печалбите от скромния
растеж продължават да бъдат
неравномерно разпределяни.
3.1.3
В еврозоната все още
се регистрира значителен
излишък по текущата сметка,
предимно поради излишъци
по текущата сметка в някои
държави членки; това показва
сравнително слабо търсене на
вътрешния пазар и е една от
причините международното
напрежение да поражда търговски
протекционизъм.
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3.1.4
Въпреки неотдавнашните
низходящи корекции на прогнозите
за растеж, Европейската централна
банка реши да прекрати своята
програма за увеличаване на
паричната маса, премахвайки
важен стълб за подкрепа
на политиката за растеж на
еврозоната.
3.1.5
Докато все още се
наблюдават уязвими области в
резултат на кризата като високите
равнища на публичния и частния
дълг и необслужваните кредити,
които тежат на счетоводните
баланси на банките, все още
е недостатъчен напредъкът в
укрепването на институционалната
структура на ИПС по начин, който
да подобри устойчивостта на
икономиката на еврозоната, без да
оказва прекомерна тежест върху
публичните финанси, пазара на
труда и социалните политики за
адаптиране в случай на сътресения.
3.1.6
Съществуват важни
глобални низходящи рискове,
от увеличаването на търговския
протекционизъм до нестабилност
на финансовите пазари.
3.2
Като се имат предвид
последствията от предходната
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криза, следите от която (особено
в социалната сфера и на пазара
на труда) все още се наблюдават
в няколко държави членки,
ЕИСК счита, че укрепването на
икономическата устойчивост
на еврозоната посредством
решителен и бърз напредък към
завършването и задълбочаването
на ИПС и на единния пазар,
в съответствие с насоките на
Европейската комисия, е от
съществено значение за това да
се предотврати превръщането на
друга икономическа криза в криза
на пазара на труда и социална
криза.
3.3
В допълнение към тези
рискове, технологичният напредък
предлага възможности, но носи
и заплахи. От една страна, и при
условие че се вложат инвестиции
в новите технологии, те могат
да спомогнат за увеличаване
на хронично слабия растеж на
производителността в еврозоната.
От друга страна, има вероятност те
да облагодетелстват някои групи от
обществото, по-специално онези,
които притежават по‑високи и подобри умения в сравнение с други.
3.4
Въпреки че се очаква през
2018 г. средната разлика между
фактическия и потенциалния

БВП 3 в еврозоната да достигне
скромна положителна стойност
(0,3 % от потенциалния БВП),
съществуват значителни разлики
между отделните държави членки,
което предполага, че цикличният
подем не е еднакъв навсякъде.
Размерът на положителната
разлика между фактическия и
потенциалния БВП в една държава
е показател за степента, до която
би могла да бъде затегната нейната
фискална политика, без да има
процикличен характер. Няколко
държави членки (и най-вече две
големи държави със значително
отражение върху цялостните
резултати на еврозоната) с
високо съотношение държавен
дълг/БВП имат незначителна
или отрицателна разлика между
фактическия и потенциалния БВП.
Макар че държавите членки следва
да направят всичко възможно за
да гарантират високото качество
на своите публични финанси, да се
настоява те да използват фискални
буфери посредством рестриктивни
фискални политики вероятно ще
доведе до трайно нисък растеж,
без да спомогне за намаляването
на техния държавен дълг като дял

3
Това е
разликата между реалния и
потенциалния БВП като дял от
потенциалния БВП.

от БВП.
3.5
Освен това спазването
на фискалните правила на ЕС
от страна на националните
фискални политики е разгледано
единствено от гледна точка на
добре документираните слабости
на икономическото управление
на ЕС и един от мотивите за
реформи като създаването на
Европейски фискален съвет,
докато общата фискална позиция
в еврозоната е пренебрегната.
Липсата на препоръка за обща
фискална позиция тази година
буди съжаление, тъй като по този
начин се пропуска възможност
за съчетаване с по-конкретни
препоръки за диференциране
между държавите членки.
3.6
В съответствие с
предходните си становища
Комитетът призовава държавите
членки и Европейската комисия да
укрепят публичните инвестиции
като средство за насърчаване
на растежа в дългосрочен план,
но също така и за намаляване
на сегашната несигурност и за
насърчаване на плавен преход към
по-устойчив и справедлив модел на
растеж.
3.7

Комитетът си задава
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въпроса дали в страните с високо
съотношение на държавен дълг/
БВП наличието на по-ефикасни
и по-ефективни обществени
поръчки само по себе си4 може да
осигури достатъчно пространство
за увеличаване на публичните
разходи за инвестиции –
включително инвестициите в
образование, умения и активни
политики на пазара на труда
— до подходящото равнище за
укрепването на дългосрочен
приобщаващ растеж и постигането
на целите на Парижкото
споразумение за намаляване на
въглеродните емисии и дали тези
промени могат да бъдат извършени
достатъчно навременно, като
се има предвид неотложната
необходимост от публични
инвестиции.
3.8
Становището на ЕИСК
относно „Икономическата
политика на еврозоната през
2018 г.“5 подчерта голямото
противоречие, създадено от
положението на страните, които
поддържаха прекомерни излишъци
по текущата сметка и фискални
излишъци с отрицателно нетно
публично капиталообразуване.
4 Вж. Европейска комисия (2018 г), Анализ на
икономиката на еврозоната, SWD(2018), 467 final,
стр. 8.
5 ECO/475, „Икономическата политика на еврозоната
(2018 г.)“ (допълнение към становище).
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Комитетът изразява загриженост,
че въпреки неколкократните
препоръки на Комисията и на
Съвета, в прогнозите от есента
се предвижда, че тези страни ще
продължат с много висок излишък
по текущата сметка до 2020 г.6.
3.9
Комитетът приветства
акцента, поставен върху
укрепването на образователните
системи и инвестициите в
умения, и намаляването на
сегментирането на пазара на
труда и отново призовава за
структурни реформи, които да
насърчават по-висок съвкупен
растеж на производителността,
като същевременно
създават висококачествени
работни места и гарантират
справедливо разпределяне на
приходите от повишаването на
производителността.
3.10
Комитетът изразява
съгласие с призива за по-висок
растеж на заплатите в държавите
членки с излишъци. Той отбелязва
обаче, че сам по себе си растежът
на производителността няма
непременно да спомогне за
увеличаването на реалните
възнаграждения в държавите
6 Статистическо приложение, Европейска
икономическа прогноза – есен 2018 г., таблица 50,
стр. 196.

членки с отрицателни нетни
международни инвестиционни
позиции, тъй като в много
страни се наблюдава разкъсване
на връзката между растежа
на производителността и
повишаването на реалните
възнаграждения. Следва
да се предприемат и мерки
за подпомагане на посправедливото разпределяне на
печалбите от повишаването на
производителността.
4.

Конкретни бележки

4.1
„Борбата с данъчните
измами, [...] и избягването на
данъци чрез предприемането на
мерки срещу агресивното данъчно
планиране са от съществено
значение за това данъчните
системи да станат по-ефикасни
и по-справедливи. [Тези мерки]
са от съществено значение за
осигуряване на държавните
приходи, възпрепятстване на
нарушаването на конкуренцията
между дружествата, запазване на
социалното сближаване и борба
с увеличаващите се неравенства.“
ЕИСК е напълно съгласен с
твърдението в работния документ,
придружаващ предложението
за препоръка7. Ето защо той
7 Вж. Европейска комисия (2018 г.), Анализ на
икономиката на еврозоната. SWD(2018) 467 final

призовава правилата, приети
за борба с тези престъпления
и злоупотреби на европейско
равнище, да бъдат приведени
незабавно в изпълнение и да се
направи оценка на възможността
за установяване на други поефективни мерки, включително
инструменти за прекратяване
на незаконните дейности на
данъчните убежища.
4.2
Комитетът счита, че
трябва да бъдат предприети порешителни стъпки за улесняване на
публичните разходи за инвестиции,
например чрез изключване на
разходите за публични инвестиции
от изчисляването на дефицитите
при прилагането на фискалните
правила на ЕС (т.нар. „златно
правило“), като се отчита надлежно
устойчивостта на съществуващите
равнища на задлъжнялост.

Stefano Palmieri,
председател на секция
„Икономически и паричен съюз,
икономическо и социално
сближаване“
_____________
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КОНСУЛТАНТСКА И
СЕРТИФИКАЦИОННА
ДЕЙНОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛА
Функционалната сложност на машините
изисква все по-голямо внимание и отговорност към безопасността.
Стандарт БДС EN ISO 13849-1:2015
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КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ФУНКЦИОНАЛНАТА
СЛОЖНОСТ НА
МАШИНИТЕ

ИЗИСКВА ВСЕ ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ
И ОТГОВОРНОСТ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА.
СТАНДАРТ БДС EN ISO 13849-1:2015
Коментар на инж. Розалина ГИЧЕВА, електроинженер,
ръководител отдел „Оценяване съответствието на машини
и електрически съоръжения“ при „Център за изпитване и
европейска сертификация“ ЕООД, гр.Стара Загора

Сложността на машините днес
нараства с увеличаване на тяхната
функционалност
Производството на индустриални
машини става все по-сложно със
задълбочаващите се изисквания към
вградения софтуер и електроника. В
управлението на модерните машини се
интегрират все повече функции. Много
конструктори и производители са
изправени пред предизвикателствата
на тези нови и постоянно променящи
се фактори.
Безопасността – основен принцип
при производството и експлоатация-
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та на машини
Независимо от функционалната
сложност на машините, остава непромен основният принцип при тяхното
разработване, производство и експлоатация – безопасността. Всички мерки
за безопасност следва да се прилагат
от производителите на машини, в
съответствие с резултатите от оценката
на риска, като се вземат предвид както
предназначението на машината, така и
всяка разумно предвидима неправилна
употреба. Задълженията на производителя са посочени в Директива 2006/42/
ЕО – Машини, която налага изискването
производителят на машини да елиминира опасностите или да намалява

БДС EN ISO 13849-1: 2015
Стандартът БДС EN ISO 13849-1: 2015
осигурява изисквания за безопасност
и насоки за принципите на проектиране и интегриране на свързаните
с безопасността части на системите
за управление (safety-related parts of
control systems - SRP / CS), включително
проектиране на софтуер. За тези части
от системите за управление, свързани
с безопасността, се определят харак-

КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

рисковете, свързани с тези опасности,
като прилага мерки за безопасност в
следния ред:
- конструкция със собствена безопасност;
- защитни устройства;
- информация за използване (информиране на потребителя за остатъчните
рискове).

теристики, които включват нивото на
ефективност, необходимо за изпълнение на функциите за безопасност.
Частите от системите за управление на
машините, свързани с безопасността,
могат да се състоят от хардуер и софтуер и могат да бъдат както отделна,
така и съставна част от системата за
управление на машината. В допълнение към осигуряването на функции за
безопасност могат, също така, да осигуряват и работни функции (например
управление с две ръце като средство
за започване на процес).
Стандартът се прилага за SRP/CS на
всички видове машини, независимо
от вида на използваните технология и
енергия (електрическа, хидравлична,
пневматична, механична и др.) и за
SRP/CS, използващи програмируема(и)
електронна(и) система(и).
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СТРОИТЕЛИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ

Оценяване на рисковете и прилагане
на функции за безопасност
След оценяването на рисковете, присъщи за машината (БДС EN ISO 12100),
конструкторът трябва да реши какъв да
бъде приносът за намаляване на всеки
риск, който е необходимо да бъде
осигурен от всяка съответна функция
за безопасност, изпълнявана от SRP/CS.
Този принос не покрива пълния риск
на управляваните машини, а само тази
част от риска, която е намалена от прилагането на определените функции за
безопасност. Пример за такава функция
е функцията за спиране, задействаща
се при използването на електросензорно предпазно устройство.
Способносттa на частите от системите
за управление, свързани с безопасността, да изпълняват функция за
безопасност при предвидими условия,
е разпределена в пет нива наречени
Performance Levels (нива на изпълнение).
Примери за продукти, които са части
от системата за управление, свързани с
безопасността са: релета, електромагнитни клапани, позиционни превключватели, PLC, блокове за управление на
двигатели, устройства за управление
с две ръце, оборудване, чувствително
към налягане. За тези продукти се
прилагат международни стандарти,
например:
ISO 13851 (EN 574:1996+A1:2008 Безопасност на машините. Устройства за
управление с две ръце. Функционални
аспекти. Принципи за проектиране),
ISO 13856 1 (EN ISO 13856-1:2013
Безопасност на машините. Предпазни
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устройства, чувствителни на натиск.
Част 1: Общи принципи за проектиране
и изпитване на чувствителни на натиск
постелки и чувствителни на натиск
настилки (ISO 13856-1:2013))
ISO 13856 2 (EN ISO 13856-2:2013
Безопасност на машините. Предпазни
устройства, чувствителни на натиск.
Част 2: Общи принципи за проектиране
и изпитване на чувствителни на натиск
ръбове (лайсни) и чувствителни на
натиск щанги (ISO 13856-2:2013)).
ISO 13856-3 (EN ISO 13856-3:2013
Безопасност на машините. Предпазни
устройства, чувствителни на натиск.
Част 3: Общи принципи за проектиране
и изпитване на чувствителни на натиск
брони, плочи, корди и други подобни
устройства (ISO 13856-3:2013))
Вероятността за опасен отказ на функцията за безопасност зависи от:
• структура на хардуера и софтуера;
• обхват на диагностиката (DC) - обхват
на механизма за откриване на повреда;
• средно време до опасен отказ (MTTFd)

Изисквано ниво на изпълнение (PLr)
за функциите за безопасност
За всяка функция за безопасност
характеристиките и изискваното ниво
на изпълнение (PLr) трябва да бъдат
определени и документирани в спецификация за изискванията по безопасност. След създаването на структурата
на частта от системата за управление,
свързана с безопасността, трябва да
се оцени постигнатото ниво на изпълнение PL и да се сравни с изискваното
ниво на изпълнение PLr.

СТРОИТЕЛИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ

- безотказност на частите;
• откази, вследствие обща причина
(ССF);
• процес на проектиране/разработване;
• натоварване при работа;
• околната среда;
• работните процедури.
Извършена е категоризация на структурите, съгласно:
• специфични критерии при проектирането/разработването
• специфично поведение при условия
на неизправност.
Тези категории на структурите са разпределени в пет нива и се обозначават
като Категории В, 1, 2, 3 и 4.
Дадените в БДС EN ISO 13849-1 изисквания за програмируеми електронни
системи са съвместими с дадената в
БДС EN 62061 методология за проектиране/разработване и развитие на
свързаните с безопасността електрически, електронни и програмируеми
електронни системи за управление на
машини.

Когато в качеството си на нотифициран
орган, ние от „Център за изпитване
и европейска сертификация“ ЕООД,
извършваме оценяване съответствието
на машини, изискаме от производителя
доказателства за постигнатото ниво на
изпълнение (PL). Тези доказателства
трябва да бъдат осигурени в техническото досие в случай, че производителят е декларирал съотвествие със
стандарт БДС EN ISO 13849-1:2015.
Новите версии на стандарти от вид
С определят изискваното ниво на
изпълнение на частите от системата за
управление, свързани с функциите за
безопасност.
Препоръчвам на производителите на
машини да разширят компетентността
си във връзка с тези завишени изисквания, за да декларират съответствие със
стандартите, които дават презумпция
за съответствие с Директива 2006/42/
ЕО.
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МНЕНИЯ НА ВОДЕЩИ
СПЕЦИАЛИСТИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛА
Jungheinrich – надежден бизнес партньор, ориентиран
към специфичните нужди на клиента
Интервю с г-н Валери Петрунов, Оперативен директор на
„Готи Петрунов“ ООД, официален представител на марката Jungheinrich за
България, Албания и Косово.54

JUNGHEINRICH –
НАДЕЖДЕН БИЗНЕС
ПАРТНЬОР,

ОРИЕНТИРАН КЪМ СПЕЦИФИЧНИТЕ
НУЖДИ НА КЛИЕНТА
ИНТЕРВЮ С Г-Н ВАЛЕРИ ПЕТРУНОВ, ОПЕРАТИВЕН ДИРЕКТОР НА „ГОТИ
ПЕТРУНОВ“ ООД, ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МАРКАТА JUNGHEINRICH
ЗА БЪЛГАРИЯ, АЛБАНИЯ И КОСОВО.
- Какви са новостите и на какво залага
марката Jungheinrich при подемно-транспортната техника и логистичните решения?
Jungheinrich е пионер в областта на
електромобилността в продължение на
десетилетия. Още през далечната 1953
г. д-р Фридрих Юнгхайнрих проектира и
произвежда първия електрически повдигач, с което положи основите на лидерската позиция на Jungheinrich в тази сфера
към днешна дата.
Днес познаваме литиево-йонната технология от телефони и лаптопи, но благодарение на Jungheinrich от 2011 г. тази технология се разпространява и в складовете по
целия свят. За разлика от оловно-цинковите и геловите батерии литиево-йонните
батерии са по-мощни, по-издръжливи,
по-сигурни и не на последно място - не
изискват никаква поддръжка. Практически позволяват на клиента да работи с
максимална ефективност и
Jungheinrich разработва и произвежда
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литиево-йонните батерии и зарядни
устройства за тях самостоятелно, като за
тази цел инвестира в собствен завод за
литиево-йонни батерии и зарядни устройства за тях.
В началото на 2019 г. Юнгхайнрих АД в
желанието си да увеличи експанзията
си, създава JT Energy Systems GmbH. JT
Energy Systems придобива бившия завод
Solarworld във Фрайберг близо до Дрезден. Най-големият европейски производствен център за батерии и системи за
зареждане в интралогистиката се създава
чрез ранното разширяване на производствения капацитет. Целта е да се гарантира
по-рано, че има достатъчен производствен капацитет за бързо нарастващото
търсене на литиево-йонната технология
и системи за зареждане, както и за други
промишлени приложения в интралогистиката. Настоящото разширяване на производството във Фрайберг затвърждава
технологичното лидерство на Юнгхайнрих
в електрическата мобилност и по-специално литиево-йонната технология.
Високо автоматизираното производство
на модули ще се позиционира в Глаухау,
Саксония, докато батерийните системи
и зарядни ще бъдат сглобявани в новия
завод на Фрайберг. Оперативното стартиране на производственото предприятие
във Фрайберг, с площ над 42 000 кв. м.
/240 000 кв.м. площадка/, е планирано за
първото тримесечие на 2020 г. В близко
бъдеще ще бъдат създадени около 200 работни места. С придобиването на новите
производствени мощности Jungheinrich се
подготвят адекватно и бързо да отговорят
на постоянно нарастващото търсене на
литиево-йонни технолигии и зарядни
устройства, като предложат на клиентите

иновативни и устойчиви продукти.
Тайната на успеха на Jungheinrich е в
интелигентния синхрон и перфектната
комуникация между всички вложени
технически компоненти.
От 2017 г. почти всички машини от портфолиото на Jungheinrich се предлагат с
литиево-йонни батерии. Като водещ в
сектора на интралогистиката Jungheinrich
заема лидерска позиция и в сферата на
литиево-йонната технология, което дава
преднина и на клиентите. Литиево-йонните батерии увеличават товарооборота
чрез по-краткото време, което е необходимо за тяхното зареждане, а също така
и намаляват разходите за сервизиране.
Тези предимства позволяват на клиентите
на Jungheinrich да се фокусират изцяло
в техните основни цели. Особено при
работа на повече смени това е решаващо
предимство. Машините могат да работят
почти без прекъсване - необходимата
мощност е налична по всяко време. Отпада и необходимостта от поддържане на
резервни батерии и специални помещения за зареждане.
Марката Jungheinrich предлага пълно
продуктово портфолио: От стандартните
ръчноводими повдигачи до полу-автоматизирани и напълно автоматизирани и
индивидуализирани логистични системи
с интелигентни софтуерни решения, които
свързват машини, системи и процеси. Автоматизираните процеси може да постигнат най-високото ниво на ефективност и
гъвкавост в склада. Но не всяко решение
води автоматично към успех. Към постигане на желаната цел най-успешно води
система, която е напълно индивидуализирана към нуждите на клиента и се вписва
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хармонично в складовото пространство.
При планирането и реализацията на
индивидуализирани автоматизирани
решения за нашите клиенти ние използваме инструментариум от интелигентни
автоматизирани компоненти. Този инструментариум се състои от автоматизирани
електро-повдигачи и транспортьори
(Automated Guided Vehicle - AGV) и техника
за автоматизация на складове за палета и
опаковки. Свързването на тези компоненти в една цялостна хармонична система се
постига чрез интелигентните софтуерни
решения на Jungheinrich.
Стандартните и доказали се машини на
Jungheinrich се оборудват със специални автоматизационни компоненти от
собствено производство. Прецизната
навигационна технология (Jungheinrich
warehouseNAVIGATION), използваща
лазерна технология и рефлектори, както и
множество сензори и датчици, предпазват
хората, товара и машините.
Автоматизираните електро-повдигачи и
транспортьори на Jungheinrich са подходящи за съвместна работа с неавтоматизирани машини и пешеходци.
Това са само част от посоките на развитие
и усъвършенстване при Jungheinrich. Немският производител постоянно инвестира
в научно-развойна дейност и се стреми да
е на челните места по иновации, да предлага на клиентите висока ефективност и
качество, съобразени със специфичните
им нужди.
- Кои са проблемите, които срещате в
работата си? Какви са проблемите във
Вашия бранш?
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С годините се забелязва, че клиентите все
повече държат на качеството на продуктите и на сервиза, който се предлага. Вече
не става въпрос само за цената, но и за
надеждност и дългосрочни отношения.
Това е една добра тенденция, но все още
е разпространена и корупцията на ниво
мениджърски състав както е и в цялата ни
държава. Това е видно и за чуждестранните инвеститори и за това често те предпочитат съседни държави за своите проекти.
Докато не се изкорени тази практика при
високите управленски нива, не може да
се очаква преминаване към по – високо
качество на продуктите, услугите и на
стандарта на живот.
Друг проблем, който много от колегите в
различни браншове споменават е липсата
на кадри, голямо текучество и слаб интерес на младите към предлаганите работни
позиции. Често за тази тенденция се обвиняват и младите хора, че са мързеливи
и веднага искат да взимат висока заплата,
но не само те са виновни. Тук вина имат и
работодателите, които смятат, че могат да
подменят персонала като еднодневки без
да влагат в човешките ресурси. Това няма
как да доведе до подем и младите няма
да желаят да останат в държавата. Аз съм
твърдо убеден и работя в тази насока в
нашата фирма, да се дава път на младото
поколение, да бъдат обучавани в страната
и в чужбина, да им се предлага кариерно
развитие и подобаващо, мотивиращо
заплащане, да им се гласува доверие и да
носят отговорност. Това е бъдещето и ние
трябва да го подготвим добре, за да може
един ден да достигнем стандарта на развитите европейски държави, а не винаги
да сме в дъното на статистиката.

ИНОВАТИВНИ
ПРОДУКТИ И
ТЕХНОЛОГИИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛА
Ние сме надежден партньор на произвеждащите компании
в България в поддържане на високи стандарти в
индустриалното почистване
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Повишен въртящ момент и прецизност за цял живот 
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Jungheinrich ERC
Мултиталант за средни разстояния
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Сплави, Методи и Дигитални Опции за Ефективност
в производството с двойни канали за охлаждане

50

Инструменти с високо IQ оптимизират металообработването
в един дигитален свят
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Системи за технологично нагряване на ХЕРЦ Иновация-Практическа ориентация-Достъпен сервиз
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Някои съображения при избор на зарядно устройствоза тягови
акумулаторни батерии
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ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

НИЕ СМЕ НАДЕЖДЕН
ПАРТНЬОР НА
ПРОИЗВЕЖДАЩИТЕ
КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ
В ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКИ СТАНДАРТИ В
ИНДУСТРИАЛНОТО ПОЧИСТВАНЕ
Тех Индустри България ЕООД е инженерно-търговска фирма, специализирана в доставката на индустриални
миещи инсталации, техническа химия
за почистване и обезмасляване на
детайли и повърхности, технологии в
сферата на индустриалното почистване.
Наши партньори са водещите световни
производители в сферата на индустриалното почистване: SBS Ecoclean Group
– глобалният лидер в миещите инсталации; IBS Scherer GmbH – утвърден доставчик на обезмаслители и почистващи
течности за металообработката; Pelox
GmbH & Co. KG - химична обработка на
изделия и повърхности от неръждаема
стомана; Cleantower Optisystem- уреди
за почистване на темпериращи канали;
ULTRATECHNO - ултразвукови почистващи машини; Orca GmbH- модули и
облъчватели за дезинфекция с UV-светлина.
Подходящото обезмасляване, почистване и консервиране се превръща във все
по-обвързващо изискване за голяма
част от българските производители
на механично обработени детайли.
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Независимо дали ще бъдат почиствани
дребни компоненти в насипно състояние, прецизни механични детайли от
стомана, бронз, пластмаса, керамика
или пък хидравлични блокове, отливки
от чугун и алуминий – необходима е
инвестиция в правилната инсталация, с
която производителят може да постигне постоянни резултати за години
напред по икономичен, надежден и
устойчив начин. Поради динамичността в металообработващия сектор и
постоянно променящите се изисквания
на крайните клиенти, много производители на детайли срещат проблеми в
сегашната си технология за почистване
и измиване.
Инсталациите тунелен тип, отворените вани и всички други варианти
на открити миещи машини и линии с
достъп до химикала и процеса крият
рискове за работника, а последиците
за продукцията са рекламации заради
лошо качество на почистването,
засъхнали петна, останали стружки и
дори при някои материали образуване
на корозия. Затова машините марка

водителност и гъвкавост. Предлагат се
и разнообразни индивидуални решения за високотехнологичните сектори,
каквито са оптиката, медицинската
техника, прецизната механика, авиацията и автомобилостроенето, където
се очаква постигане на изключително
високи изисквания за техническа чистота. Освен доставката и пускането в
експлоатация на миещите инсталации,
Тех Индустри доставя подходящата
почистваща химия и извозва обратно
отработения обезмаслител.
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Ecoclean, които предлагаме, са еднокамерни, с вакуумно запечатана миеща
камера, в която бързо и последователно се изпълняват всички необходими
за процеса операции – инжекционно
впръскване, потапяне, ултразвуково
почистване, изпръскване с високо
налягане, сушене с горещ въздух и
сушене с вакуум. Иновативният начин
на управление, съвременните HMI-панели и частичната визуализация на
процеса правят работата с този тип
миещи машини лесна и безопасна и
налагат нови стандарти откъм произ-

EcoCwave - еднокамерна почистваща инсталация с препарати на водна основа
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IBS-Система за изминаване и обезмасляване на части, специални почистващи течности, технически спрейове

Освен в серийното производство,
почистването на части и поддръжката в
сервиза също могат да бъдат истинско
предизвикателство. Ето защо професионалното оборудване и използването
на качествени обезмаслители има огромно значение за процеса и крайния
резултат от работата. Вече повече от
50 години немската фирма IBS Scherer
GmbH произвежда екологичносъобразни цялостни решения за премахване на
стари смазки, греси и масла от различни детайли и повърхности. Всички
IBS-уреди имат удобна и ергономична
работна повърхност. Подходящи са
както за почистване на дребни части,
така и за едрогабаритни детайли. Добре
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познатата IBS - Система, състояща се
от маса за ръчно почистване и варел
с обезмаслител са незаменима част от
сервизното оборудване и са инсталирани вече в над 600 водещи сервиза,
работилници и производства в цялата
страна. Уредите консумират минимално количество електроенергия и
освен варел със специална почистваща
течност няма други разходи за консумативи или поддръжка. IBS - специалните
почистващи течности са на основата на
въглеводород, което ги прави особено ефективни при замърсявания от
сходен произход. Съвместимостта им с
различни метали и други материали е
изключително добра. Не съдържат вода

шприцформи и инструменти. Навсякъде, където циркулират вода, масла и
други флуиди, се появяват проблеми,
свързани с отлагане на котлен камък,
ръжда, бактерии и замърсявания.
С уредите Cleantower достигатe до
вътрешността на темпериращите
канали и премахватe напълно котления
камък, без да е необходимо да разглобявате инструмента. Свободните охлаждащи канали подобряват термодинамиката, което допринася за оптимално
охлаждане и по-добри цикли и спомага
за постигане на постоянно качество на
продукцията.
Тази година за пръв път ще представим
на българския пазар Ultratecno. Със
своя 55-годишен опит испанският производител е пионер в производството
на инсталации за ултразвуково почистване за автомобилната, авиационната и железопътна промишленост, за
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и съответно не причиняват корозия.
Не вредят на уплътнения или други
чувствителни повърхности. Освен
че са поносими от кожата на ръцете,
обезмаслителите са неароматизирани
и това ги прави подходящи за работа
дори и в тесни помещения. Безопасността на работното място е потвърдена и чрез редица сертификати за
качество.
Специално за нашите клиенти в производството на пластмасови, каучукови и
гумени изделия ние избрахме висококачествени продукти Made in Germany,
които решават най-разпространените
проблеми в този отрасъл - почистване
на охладителни канали на инструменти,
премахване на нагар и ръжда, смазване
при високи температури. Cleantower
Optisystem са мобилни уреди за почистване, промиване и консервиране
на охладителните канали на матрици,

Cleantower Optisystem - мобилни уреди за почистване на охладителни канали
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Ultratecno- ултразвукови вани

корабостроенето, хранително-вкусовата промишленост и много др. Ултразвуковите системи за почистване се
основават на високочестотни звукови
вълни, предавани през течността, в
която е потопен обектът, който ще
се почиства. Ултразвуковите вълни
предизвикват кавитация, създавайки
милиони малки мехурчета в течността,
които се компресират, докато не имплодират и освободят големи количества
енергия. Тази енергия атакува замърсяванията по повърхността на обектите и
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ги отстранява, без да повреди материала. Тъй като въздушните мехурчета
са по-малки от 1 μm, те проникват във
всеки малък отвор. Ултразвуковото
почистване е най-добрата система
за изключително сложни предмети,
изработени от всякакъв вид материали
- чугун, стомана, алуминий, мед, бронз,
титан, пластмаса, гума и др.
Тех Индустри е официален представител на PELOX® - водещ производител
на техническа химия за третиране на
повърхности. Гамата продукти обхваща

В Тех Индустри предлагаме комплексен
набор от услуги, които ще Ви съпро-

вождат през целия процес- от избор на
инсталация за миене и почистващи препарати до създаване на оптимизиран и
персонализиран процес на почистване,
съобразен с Вашите конкретни нужди и
изисквания.
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всички видове обработка в промишлеността – почистване, байцване, пасивиране, обезмасляване, консервиране и
дезинфекция. Основното приложение
на препаратите за байцване и пасивиране е в обработката на изделия от
неръждаема стомана - обикновено след
заваръчния процес, за премахването на
окиси, оцветявания, петна и несъвършенства.

Контакти:
Тех Индустри България ЕООД
Tel: +359 897 002 313
е-mail: sales@techindustrybg.com
WEB: www.techindustrybg.com

Байцване и пасивиране на неръждаема стомана с продуктите на Pelox
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ПОВИШЕН ВЪРТЯЩ
МОМЕНТ
И ПРЕЦИЗНОСТ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВГРАЖДАНЕ ОТ СЕРИЯТА CSG-2A - HARMONIC DRIVE AG
Системите за манипулиране на производствените инсталации поставят
екстремни изисквания пред своите
задвижвания. С цел осигуряване на
кратки цикли и по този начин висока ефективност при обработката на
елементите, задвижващите системи
трябва да могат да ускоряват и спират

много бързо и да преодоляват траекториите на движение с високи скорости. Освен това, възникналите в случай
на колизия ударни натоварвания,
трябва, доколкото е възможно, да не
причиняват повреди на задвижващите
системи. Позиционирането на задвижващите системи трябва да се извърш-

Елементи за вграждане от серията CSG-2A – снимка Harmonic Drive AG
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Circular Spline
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Недеформируемо зъбно колело

Wave Generator
Генератор на вълната
Flexspline
Гъвкаво зъбно колело

Принцип на работа

1. Изходно състояние

2. 1/4 оборота на входното
завъртане

3. 1/2 оборота на входното
завъртане

4. 1/1 оборота на входното
завъртане
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ва с максимална прецизност, за да
се гарантира високото качество на
компонентите. С оглед на преместването на компонентите на ограниченото работно пространство е необходим
компактен дизайн на манипулиращите
системи.
Елементите за вграждане от серията
CSG-2A са идеални за такива високо
динамични приложения. Като вълнов редуктор с прецизност за целия
живот, тя се характеризира с работа
без хлабина, както и с максимална
кинематична точност и позициониране, които се поддържат през
целия срок на експлоатация поради
присъщата на конструкцията предварителна стегнатост. В сравнение със
стандартните вълнови редуктори, тази
серия има, при непроменени размери, 30% по-високи въртящи моменти
(пиков, номинален, и среден въртящ
момент). Така са възможни по-високи
ускорения и закъснения и цикловите
времена могат да бъдат съкратени.
Алтернативно може при същото натоварване да бъде подбран по-малък
размер на редуктора. В резултат на
това е възможен компактен дизайн на
задвижващата система.
Благодарение на 30% увеличения
въртящ момент, при сблъсък, серията
CSG има в сравнение със стандартните
вълнови предавки значително повишена якостта при ударни натоварвания. По-голямата товароносимост
на редуктора обаче не е за сметка
на срока на неговата експлоатация.
Напротив - той е увеличен с 40% в
сравнение с този на стандартния
редуктор. По този начин потребителят
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печели от по-високата надеждност и
разполагаемостта на производствените мощности.
Елементите за вграждане CSG-2A
са налични в десет типоразмера и
предавателни числа 50, 80, 100, 120 и
160. Върховите въртящи моменти са
между 23 Nm и 3419 Nm и плътност на
въртящия момент от 260 до 545 Nm/
kg. Фината градация на размерите
позволява да се избере идеалният за
приложението размер като така той
винаги ще бъде подходящо оразмерен.
Използването на елемента за вграждане CSG-2A дава конструктивна
свобода за конкретното приложение.
Чрез използването на наличните
корпуси за редуктори например, може
да бъде избягната необходимостта от
самостоятелен корпус. Освен това е
възможно да се използва вече така и
така съществуваща система за лагер
на изходящия вал на елемента за
вграждане. По този начин конструкцията може да бъде оптимизирана.
Благодарение на високата плътност на
въртящия момент на монтажните комплекти от серията CSG-2A се гарантира
минимално пространство за задвижващата система.
Високо прецизният и без хлабина
елемент за вграждане е централният
елемент на работещите на принципа
на вълновия редуктор редуктори
и сервозадвижвания. Елементите
за вграждане на Harmonic Drive® се

Посредством въвеждането на Генератора на вълната - WG, Гъвкавото зъбно
колело - FS приема неговата елиптична форма. Въртейки се Генераторът на
вълната - WG предизвиква в Гъвкавото
зъбно колело - FS една обикаляща
деформация - вълна. Сглобеният
редуктор има в зоната на главната
ос две срещуположни зони на зацепване между Гъвкавото зъбно колело
и Недеформируемо зъбно колело.
Въртенето на Генератора на вълната –
WG предизвиква едно непрекъснато
въртящо се преместване на тези две
зони. Тъй като Гъвкавото зъбно колело
– FS има два зъба по-малко, отколкото
Недеформируемо зъбно колело - CS,
то се предизвиква едно относително
завъртане между тях.
Съществените свойства на вълновия
редуктор почиват на взаимната връзка на неговата проста конструкция и

уникалният принцип на еластичната
деформация на стоманените зъбни колела. Високата плътност на въртящия
момент при същевременно малки размери и малка маса позволяват приложението на вълновите редуктори при
компактни и олекотени конструкции.
Благодарение на простата конструкция – само три елемента, е гарантирано безпроблемното им вграждане
в конструктивни решения и електромотори. Големите предавателни числа
при само едно стъпало, големите
стойности на КПД, липсата на хлабина, както и много добрата точност и
повторяемост на позиционирането
говорят за вълновите редуктори на
Harmonic Drive®.
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състоят само от три прецизни компонента: Генератор на вълната - Wave
Generator - WG, Гъвкаво зъбно колело
- Flexspline - FS и Недеформируемо
зъбно колело - Circular Spline - CS.
Генераторът на вълната - WG представлява задвижващия елемент на редуктора и неговото елипсовидно стъпало
носи един специално разработен
сачмен лагер. Гъвкавото зъбно колело
представлява едно външно назъбено колело, имащо голяма торзионна
коравина, но е гъвкаво еластично
и служи за предаването на големи
въртящи моменти. Недеформируемо
зъбно колело е изпълнено с вътрешно
назъбване.

Автор:
Себастиан
Финхолд,
Продуктов
мениджър
- Механика,
Harmonic Drive AG
За допълнителна
информация:
Атлас Техник ЕООД
+359-2-8597681
тел.:
факс:
+359-2-8597681
мобил: +359-885-232595
+359-897-981669
mailto: al_popoﬀ@atlas-technik.com
www.atlas-technik.com
www.harmonicdrive.de
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JUNGHEINRICH
ERC

МУЛТИТАЛАНТ ЗА СРЕДНИ РАЗСТОЯНИЯ
ERC 212-216 на Jungheinrich са електрически високоповдигачи с прибираща се работна платформа за водача и
възможност за ръчно управление.
Ефикасните повдигачи с товароносимост от 1 200 до 1 600 кг са изклю-
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чително подходящи за возене или
пешеходни операции при ограничени
пространства.
Оборудвани с прибираща се работна
платформа за водача, опционална
възможност за повдигане на клирънса
на шасито (ERC 212z-216z) или в по-широко изпълнение (ERC 212b-216b), тези
машини са много гъвкаво използваеми.
Възможността за повдигане на клирънса позволява безпроблемното преодоляване на неравности и рампи. Това
разрешава също така транспортирането на две палета едновременно, което
увеличава значително товарооборота.
Благодарение на опционалното
по-широко изпълнение, повдигачът
транспортира и по-широки палета като
затворените европалета.
Мощното трифазно АС променливо-токово задвижване позволява
внимателно повдигане на товари до 6
м височина.
Повдигачите на Jungheinrich от серията ERC имат мултифункционално
ергономично управление с вградена
защита за ръцете, свързани с хидравлични амортисьори колела, осигуряващи странична стабилност на товара и

литиево-йонните батерии са по-мощни, по-издръжливи, по-сигурни и
не на последно място - не изискват
никаква подръжка. Друго предимство
на литиево-йонните батерии е техния
дълъг живот. Поради тази причина
Jungheinrich дава без прецедентната
гаранция от 5 години или 10 000 цикъла на батерията.
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машината при всякаква пътна ситуация
(“Pro-Trac-Link” – система). Сензитивно,
регулируемо и прецизно повдигане
и спускане на товара, чрез пропорционална хидравлична технология
на Jungheinrich, гарантира плавни
товаро/разтоварни операции.
Важно предимсто на повдигачите е,
че Jungheinrich е пионер в областта
на електромобилността в продължение на десетилетия. От 2011 година
Jungheinrich разработва и произвежда
собствени литиево-йонни батерии,
които са водещи за този иновативен
тип технология. За разлика от оловно-цинковите и геловите батерии

Материалът ни е предоставен от г-н
Валери Петрунов –
Оперативен директор на „Готи
Петрунов“ ООД, представител на
ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и
Косово.
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СПЛАВИ,
МЕТОДИ И ДИГИТАЛНИ
ОПЦИИ

ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО С
ДВОЙНИ КАНАЛИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ
За ИСКАР, както и за всеки друг производител на металорежещи инструменти, индустрията за производство
на щанци и матрици е изключително
важен сегмент от пазара. Този бранш
не само консумира все повече и
повече инструменти, но и постоянно
поражда нови изисквания, които
имат съществен ефект върху развитието на металорежищите инструменти. Тези изисквания са типични
за всеки металообработващ сектор:
клиентът е винаги заинтересован

от по-производителни, надеждни и
прецизни инструменти. Въпреки това,
специфичните характеристики на
производството на щанци и матрици
изисква специален дизайн на изполваните инструменти.
Материали , форма на обработваните
профили и стратегия на обработка са
трите основни параметри в тази индустрия и имат значително влияние
върху изискванията към металорежещия инструмент. Според ИСКАР, само
комплексен подход при разработването на инструмента, основан върху
тези три параметри, комбиниран с
интеграцията на Индустрия 4 – последните дигитални новости, довежда
до разработка на успешни решения.
Предизвикателни Материали
Основният обработван материал в
производството на щанци и матрици
е стомана и то често твърда, закалена
стомана. Твърдостта на заготовката
е основен критерии за подбор на
материала на режещия инструмент и
геометрията му. Различните методи за
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възстановителни дейности на износени или повредени щанци и матрици
включват процеси на заваряване,
термично впръскване на метал,
лазерна обработка и др., които се
прилагат върху засегнатата повърхност. По-нататъчното обработване
на тези повърхнини изисква режещ
инструмент за премахване на материал съставен от както много твърди,
така и сравнително меки слоеве. Това
условие значително намалява трайността на режещия ръб и принуждава
производителите на инструменти да
полагат усилия за постигане на нужната устойчивост и дълготрайност.
Сложни Профили
Прес формите и матриците са характерни със сложните си форми.
Триизмерният профил е типичен за
обработваната повърхнина на прес
формите и матриците и способността за обработка на 3D повърхнини
е важно изискване към режещите
инструменти. Инструментът се очаква
да постигне нужните изисквания за
точност и качество на повърхнината
и да осигури задоволителна трайност
нужна за завършване на детайла или
контура с една операция.
Обработка
Производството на прес форми,
щанци и матрици включва различни
операции като: струговане, фрезоване, пробиване, райбероване и др.,
но основните инструменти, които се
изполват са фрезовите. Специфичните характеристики на тази индустрия
– преобладаващите невъртящи се
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детайли, сложната форма на обработваните повърхнини, необходимостта
от изработването на множество
вдлъбнатини, която е свързана с
отнемане на голямо количество материал от заготовката и др., - поставят
фрезовите инструменти на първо
нясто сред гамата от използваните в
този сектор на металообработката.
С постоянната си нужда от повишаване на производителността, индустрията за пресформи и матрици беше
една от първите, които имплементираха новите техники за обработка
като високо-скоростно фрезоване
(HSM) и фрезоване с голямо подаване
(HFM).
ИСКАР като водещ производител на
режещи инструменти, успешно се кооперира с индустрията за пресформи
и матрици през годините и постоянно
усъвършенства решенията си в тази
област, предоставяйки нови продукти
или модифицирани съществуващи,
както и изработване на цялостни,

Сплави на режещите инструменти
В производството на пресформи
и матрици,фрезови инструменти
със сменяеми пластини с удължена
работна част са често използвани
за груба обработка на вдлъбнатини и широки стени. Инструментите
работят при големи натоварвания и
материала на пластините е ключов
фактор за трайността им.
В последните години ИСКАР представи IC845 – сорт пластини, който
е съчетание от яка твърда сплав с
ново нанопокритие PVD , с SUMOTEC
допълнително покритие. Сортът е
предназначен главно за работа при
ударни натоварвания. Пластините от
този сорт демонстрират значително
по-голяма трайност, която в последствие резултира в по-ефикасната работа на фрезите с удължена работна
част и прорязващите фрези.
Линията за твърдосплавни монолитни фрези на ИСКАР се допълва от
сорта IC702, който е предназначен за
обработка на твърди материали(до
HRC 65 ).
Профилни обработки
При обработка на сложни повърхнини, основно се използват инструменти с тороидални и кръгли форми.
ИСКАР предлага такива инструменти
в следните дизайни: инструменти със
сменяеми пластини, опашкови фрези
със сменяеми твърдосплавни глави
и монолитни твърдосплавни фрези.

Те се различават по размер, точност,
закрепващ метод и диапазон на
приложенията, в зависимост от това
дали твърдостта на детайла е ниска,
средна или висока.
В тази индустрия голяма част от
производителите са малки и средни
предприятия. За тях мултифункционалността на инструментите е
от съществено значение. Наскоро
разкритата нова линия LOGIQ на
ИСКАР, представи нов продукт предназначен за този сектор в индустрията – TOR6MILL фрезова серия. На
TOR6MILL фрезата (фиг.1) може да
монтират четири вида пластини.
Използвайки даден тип пластина,
фрезата се трансформира в 90°, 45°
или FF за голямо подаване.
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сложни технологични задания и
окомплектовка съпроводени с консултация.

Фрезоване с Голямо Подаване (FF
фрезоване)
LOGIQ4FEED линията за FF фрезоване
(фиг.2 ) използва двустранни пластини, с четири режещи ръба и фрези с
възможност за вкопаване под ъгъл,
което определя главното им приложение – обработване на дълбоки
вдлъбнатини. Подходящи са за материали с твърдост до HRC 50.
Линията MULTI-MASTER
Нуждата от изработване на прес
формите и матриците за точно
определен продукт е причината за
малкосерийното и често – единично
тип производство. Производителите са обикновенно малки и средни
предприятия, за които поддържането
на мултифункционални инструменти
е от ключово значение. Често се при-
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бягва до използване на инструменти,
които излизат от границата на така
наречените конвенционални и стандартни. Изработването на специални
инструменти за подобни приложения
не е най-икономически обоснованото
решение в повечето случаи. Линията MULTI-MASTER (фиг.3) на ИСКАР,
представляваща се от сменяеми
глави със пластини присъединени
към тяло-държач посредством резба,
помага за решаване на такива казуси.
Много продукти в ежедневието ни
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се произвеждат посредством прес
форми и матрици и търсенето им
расте непрекъснато. Напредъкът в
отрасли на индустрията като автомобилния, който е водещ консуматор на
прес форми и матрици има решаваща
роля. По-голямото търсене на прес
форми и матрици ще доведе до нови
нива на изисквания към режещите
инструменти, на които производителите като ИСКАР трябва да отговорят
адекватно с ефикасни решения.
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ИНСТРУМЕНТИ
С ВИСОКО IQ

ОПТИМИЗИРАТ МЕТАЛООБРАБОТВАНЕТО В
ЕДИН ДИГИТАЛЕН СВЯТ
Дигитализацията на производството - ключов елемент на Индустрия
4.0 - предефинира производствените методи и металообработващата
индустрия, въпреки характерния й
традиционализъм. Металообработващите предприятия са започнали
да се адаптират към тази нова среда
чрез изграждане или преструктуриране на системи за създаване на
по-ефективни процеси.

повлияха на почти всеки елемент от
технологичния процес: от планиране и комуникация до машини и
дори режещи инструменти, които
са може би най-консервативният
елемент в производствената система. Производителите на режещи
инструменти трябва да реагират по
подходящ начин и да осигурят продукти в съответствие с тези нови
изисквания.

Новите изисквания засегнаха и

Дигитализацията в областта на
режещия инструмент има две нововъзникващи тенденции. Първата
тенденция е да се даде възможност на режещия инструмент да
комуникира с модерни машини и
кибер-физически системи за производство, за да се генерира информация за износването на инструмента, предвиждане за трайността
на инструмента, общото време на
работа на инструмента участващ в
рязането и т.н.

Фиг. 1

Втората тенденция се отнася до
информация за инструмента, която
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Фиг. 2

трябва да бъде предоставена от
производителя на режещия инструмент. Очаква се производителите
да предоставят данни за своите
продукти, а каталозите и ръководствата отдавна са неразделна част
от самия продукт. Предизвикателството сега е да се включи цифровата информация като необходим
съществен елемент на режещия инструмент, което гарантира прилагането на инструментите в различни
етапи на производствения процес,
като се започне от виртуалното
производство.
Добра илюстрация е стандартът
ISO 13399, който определя компютърното представяне и обмен на
информационни данни за режещите
инструменти и техните държачи
- първа стъпка за превръщане на
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платформата за цифрови данни на
инструмента в независима. Само
инструментите, цифрово специфицирани в съответствие с този
стандарт, ще се използват от интелигентните нови фабрики, което
превръща изчерпателните дигитални източници на данни във важна
цел за производителите на режещи
инструменти; това интегриране на
данни ще представлява неразделна
част от режещия инструмент.
Производителите на режещи
инструменти не само ще подобрят
собственото си производство чрез
внедряване на модерни технологии, но ще представляват съществена връзка в индустриалната информационна верига, предоставяща
данни за интелигентни фабрики и
инженерни компании.

Виртуално асемблиране
В допълнение към съществуващата
опция за асемблиране на фрезови
инструменти, E-CAT обогати своите
инструменти за виртуално производство, като въведе нова опция за
сглобяване, която се отнася до пробивни инструменти и метчици. Тази
нова функция позволява създаването на визуализация на резбонарязващ или пробивен инструмент на
базата на стандарта ISO 13399 (фиг.
1). Сглобките са достъпни както в
3D, така и в 2D файлове, които могат
да бъдат изтеглени от E-CAT на
уебсайта на ISCAR и включени директно в CAM системата на потребителя. В резултат на това могат да
се извършват различни симулации
на операции на рязане, проверка
за сблъсък, намиране на оптимална

конфигурация на инструмента и т.н.
Симулациите предотвратяват или
значително намаляват възможните
грешки в производството и помагат
да се спести време и да се намалят
разходите при планирането на
процеса.
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ISCAR признава централното значение на разработването и приемането на цифровизирани решения за
металообработващите операции.
MATRIX - автоматизирана вендинг
система за инструменти, която е
неразделен елемент на ниво склад
на една интелигентна фабрика,
опции за асемблиране на инструменти в 3D и 2D формати в E-CAT,
електроненния каталог на ISCAR това са няколко примера на продукти, предназначени да унифицират
данните и виртуалните светове на
интелигентното производство.

Умно сканиране
Данните за размерите на инструментите на ISCAR, пластините, подходящите държачи за инструменти
и препоръчителните режими на
рязане са достъпни чрез мобилното
приложение ISCAR 4.0Pro, разработено за максимално използване
на инструментите. ISCAR 4.0Pro е
интелигентен 2D матричен скенер
за баркод (фиг. 2), който действа
като дигитален вход към съвременните ресурси на инструментариума
на компанията, така че клиентите да
могат да вземат по-добри решения
относно избора на инструменти и
реализацията им в производството. Приложението осигурява бърз
достъп до техническите данни за
всеки продукт на ISCAR. Информацията съответства на стандарта
ISO 13399 и на асемблирането на
инструмента, условията на рязане,
сплавта на инструмента, теглото,
ръководствата за употреба и други
елементи. Данните са достъпни
чрез сканиране на баркода, който е
изобразен върху инструментите на
ISCAR и техните опаковки.
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Наскоро ISCAR стартира ISCAR
WORLD - разширено приложение,
което обхваща всички ISCAR онлайн
приложения, интерфейси и продуктови каталози в едно пространство
(фиг. 3). Приложението дава незабавен достъп до E-CAT, ISCAR 4.0Pro,
електронна търговия (онлайн система за поръчка на инструменти),
медиен канал, ISCAR Tool Advisor
- експертна система за избор на
инструменти, технически данни,
изчисления на параметри на рязане, често задавани въпроси и още,
което позволява на потребителите
да преглеждат, сравняват, проверяват и подбират инструменталните
решения, които са подходящи за
техните нужди. Приложението непрекъснато актуализира и разширява своята база данни от знания чрез
събиране на нови такива, отваряйки виртуален вход към цял свят на
актуализирана информация.
Интелигентното производство в
ерата на Индустрия 4.0 включва
комбинация от реални и виртуални
светове, базирани на мрежови технологии, за всяка връзка на производствената верига, включително
режещи инструменти. Усъвършенстваните производствени системи
изискват режещите инструменти
да „притежават“ богат инвентар
от подходящи данни - висок коефициент на интелигентност - като
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Фиг. 3

необходимо условие за включване
на инструмента в техните интелигентни процеси на обработка.
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СИСТЕМИ ЗА
ТЕХНОЛОГИЧНО
НАГРЯВАНЕ НА ХЕРЦ -

ИНОВАЦИЯ-ПРАКТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯДОСТЪПЕН СЕРВИЗ
Началото си днешните системи от въздухонагреватели и духалки водят от 60-те
години в Германия, с идеята на предприемчив търговец на прахосмукачки
да „впрегне” изходящия топъл въздух от
работата на електромотора. С развитието
на керамичните нагреватели с интегриран
реотан и неизносващите се компресори
за надеждно въздухоподаване, вратата на
индустрията се отваря за въздухонагревателите. В началото те са с прост метален
корпус и държач за нагревателя със запоени изводи за захранване, по-късно революционно навлизат компактните уреди с
вграден компресор и грубо регулиране на
температурата чрез степени на мощността
или промяна на дебита. Електрическите
системи с горещ въздух започват да изместват всички пламъчни и други източници, тъй като са значително по-безопасни,
евтини и компактни. Първото важно
усъвършенстване е конструирането на
нагревател с щифтове, който лесно може
да бъде подменен при изгаряне дори от
ползвателя.
Днес въздухонагревателите и духалките
са с електронно регулиране или управление, което не само дава възможност за
точност на температурата, но и предос-

тавя надеждна защита на нагревателя
и уреда като цяло. Казано просто, при
занижаване дебита под минималния,
нагревателят не изгаря. Температурата на
корпуса се контролира постоянно и нагревателят се самоизключва при опасност
от повреда.
Фирма ХЕРЦ ГмбХ, която е с вече над
50-годишен опит в тази сфера, си е поставила задачата да изобретява и произвежда надеждни уреди, дюзи и други принадлежности за технологично нагряване в

Термосвиване с S36
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Производство на хладилници в Либхер

индустрията и занаятчийството.
Отличителни черти на продукцията й са:
Иновация-Практическа ориентация-Достъпeн сервиз.
Въздухонагревателите ХЕРЦ са конструирани на модулен принцип, т.е. чрез
модифициране на базовите версии могат
да бъдат реализирани множество приложения. Така напр.към даден базов модел
може да пъръчате: вграден термоелемент,
интегрирано PID регулиране, външен
потенциометър за нагряването, външно
регулиране на нагряването посредством
PWM-сигнал, бърза връзка за включване
въздуха под налягане и мн. други. За някои
от моделите се предлага защита на уреда
и нагревателя чрез безпотенциален сменяем контакт. ХЕРЦ е в състояние да Ви
предложи чрез Plug and Рlay технологията
една комплексна система, състояща се от:
уред с горещ въздух с термоелемент (вграден или външен) и отдалечен регулатор
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без окабеляване. Комуникацията между
уреда с горещ въздух и регулатора се
осъществява посредством М12 индустриална щепселна система. Прецизното
регулиране чрез термодатчик, било то
чрез измерване на температурата на въздуха или безконтактно инфраред, са вече
стандартно изискване в индустрията. При
модификациите с дигитален регулатор,
чрез непрекъснато сравняване на Зададена/Действителна температура се поддържа константна зададена температура с
висока точност +/-1°С. Има възможност
и за визуализация отчетите на отдалечен
дисплей за въздухонагревателите, както
и на вграден нтакъв при комбинираните
духалки с горещ въздух. Регулирането
комуникира безпроблемно с модерното управление посредством различни
видове „процесни мрежи” (Profibus, CAN,
Modbus ). Ползвателят очаква включване
на уредите към собствената му мрежа без
много усилия и средства, поради което

Възможностите нямат твърди граници
и се разширяват непрекъснато според
искванията на клиента. Областите на
приложение трудно могат да бъдат изброени: тунели за термосвиване на опаковъчно фолио и капи за бутилки, процеси на сушене, подгряване, активиране
при лепене, запалване на твърди горива,
запояване, преоформяне на повърхности, стерилизиране, гланциране на
хранителни изделия и дражета и мн.др.
Посредством множеството накрайници
и адаптери въздушният поток може да
бъде направляван, концентриран или
разпределян.
Основното типово подразделяне е:
- Комбинирани въздухонагреватели с
вградена духалка като COMPACT, ERON
BL, RION BL. Уредът COMPACT не напразно
носи това име. Вгражда се лесно, пести
място и е ценово изгоден, което го прави
много продаван във всичките му модификации. Освен обширния набор от принад-

лежности към него, Херц-България ООД
предлага и изработка на нестандартни
накрайници/дюзи и по чертежи и размери
на клиента, каквито често се поръчват за
термосвиване.
- Въздухонагреватели XS, S, M, L, XL с
градация в размери, дължина на нагревателната тръба и мощност. Най-малките XS
и S са с монтажна резба директно върху
корпуса за стеснени зони на монтаж,
моделите М са със специална предпазна изолация за повишени изисквания
към въздушния дебит, L с дълъг тръбен
адаптор за трудно достъпни места и XL
при най-високи изисквания към мощност
и дебит на въздуха. Покриват мощности от
450W до 25000W!
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е важно да разполагаме със стандартен
интерфейс, с разпознаваеми функции
и протоколи без преобразувател или
адаптер. В отговор на това най-новите
електроники във въздухонагревателите
ХЕРЦ са с така наречения отворен интерфейс (Open Collector), така че ползвателят
сам да може да анализира сигналите/
данните от тях.Уредите се тестват съгласно европейските норми и отговарят на
валидните предписания за безопасност.
Безчетковите мотори позволяват най-натоварена индустриална експлоатация при
непрекъснат режим на работа. Фиг.2 Духалките, осигуряващи притока на въздух
са практически без разходи за поддръжка,
частично снабдени със сменяем филтър
от неръждаема стомана.

Термосвиване с Compact

61

ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

- Тръбни въздухонагреватели РН, за интегриране в тръбни разводки, двустранно
с фланци, за захранващ въздушен поток с
температури до макс. 180°С. Като захранване с въздух може да се използва духалка
средно налягане с просто ограничение на
температурата.
- Високотемпературни въздухонагреватели за температура до 900°С! Уредите
се доставят винаги без електроника, но
посредством модификация S20 могат да
бъдат снабдени с управление чрез силова
верига с реле. Чрез издължената конструктивна форма са идеални при стеснени
условия.
- Въздухонагреватели устойчиви на
налягане за въздух под налягане до 10bar!
Херметичният въздухонагревател е изключително пестелив откъм пространство
за вграждане. Температурата се управлява
електронно до 100%. Един или повече
уреди, свързани към системата за въздух
под налягане подават въздушна струя с
висока скорост.
- Духалки високо налягане Тип HD и

средно налягане Тип MD за включване
към един или повече въздухонагревателя.
С възможен монтаж на честотен преобразувател, абсолютно безмаслени и с ниски
експлоатационни разходи, поради липса
на нужда от специално обслужване.
Комбинацията между типа и броя въздухонагреватели захранвани от една духалка,
както и изборът на самата духалка зависят
от дебита и температурата, която търсим
на изхода на системата. От значение са
специфичното топлопоглъщане и масата
на нагреваемите детайли, скоростта на
движение на обектите при поточна линия,
точното насочване или разпределение на
въздушната струя и още много неочаквани понякога фактори на околната среда.
На Ваше разположение за консултация и
нестандартни решения са специалистите
от Австрийския офис на ХЕРЦ ГмбХ в
Тирол, където се произвеждат всички
въздухонагреватели и колегите им от
Херц-България ООД, които с готовност
ще Ви посетят на място за оглед , монтаж и
поддръжка.
www.herz-bulgaria.bg

Сушене на кенове
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ЗА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

ВАРИАНТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ – ТАБ

ЗА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

ВАРИАНТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ – ТАБ
N

1

2

ОБЕКТИ НА
ЗАРЕЖДАНЕ
БАЗИРАНИ НА
ТАБ
- Голфкари
- Електроскутер
- Инвалидни
колички
- Електро
велосипеди
- Тротинетки
- Детски колички
- Платформени
електрокари
- Електроповдигачи

ТИП
БАТЕРИЯ

НОМИНАЛНИ
НАПРЕЖЕНИЯ
6 ÷ 48V

ТИПОВА
МОЩНОСТ

0,5 ÷ 5kWh

- AC монофазна
мрежа
- DC енергиен склад

Високочестотни AC-DC
или DC-DC

PzS;
LiFePO4
FeNi

12 ÷ 80V

10 ÷
50kWh

AC монофазна
мрежа HH

50 ÷ 750V

10 ÷
150kWh

- АС-DC
монофазни и трифазни
- Трансформаторнодиодни
- Трансформаторнотиристорни
- Високочестотни
- До 3kVA монофазни
AC-DC високочестотни
- Над 3kVA трифазни
инверторни
- DC-DC конвертори

12 ÷
4000V

1÷
100000kW
h

NiMH
Pb
VRLA
Li-ion

3

- Електромобили
- Електробуси
- Електрически
катери и лодки
- Електрически
летателни
апарати и
дронове

LiFePO4
Li-ion
Суперконденза
тори

4

- Соларни и
ветрови OFGRID
системи
- Автономни
захранвания с
алтернативни
източници
- UPS системи
- Енергийни
складове

OPzS
LiFePO4

ПЪРВИЧЕН ЕНЕРГОИЗТОЧНИК

- АС мрежа НН
- DC – трамвайна или
тролейбусна мрежа
- Алтернативни
енергоизточници
- Електро енергийни
DC батерийни
складове
- AC мрежа ВН и НН
- Алтернативни
първични
енергоизточници

ТИП ТОКОВ КОНВЕРТОР
ЗА ЗАРЯД

- DC –AC-DC
- DC-DC високочестотни

1
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6

7

- Сервизни
PzS
2 ÷ 80V
1÷
- Резистивен товар
центрове за АБ
FeNi
100kWh
- Захранваща АС
- Съоръжения за
мрежа
тестване и
- Буферна АБ
рециклиране на
ТАБ
Според мобилността на зарядното устройство:
- стационарни, неподвижно закрепени зарядни точки;
- вградени в обекта ползвател на АБ;
- мобилни (транспортируеми) да зарежданата АБ;
- ръчно преносими.
Според конструктивното изпълнение и начин на охлаждане:
- за вграждане IP00 до IP20;
- За работа в закрити помещения IP20 до IP54;
- за работа на открито IP65;
- за безконтактен заряд IP68;
- с естествено, принудително въздушно, водно и маслено охлаждане;
- с охлаждане с термолули (изпарителен метод) или Пелтие елементи.

- AC-DC-DC-AC
трансформаторно
тиристорни
- DC-DC високочестотни

Като конструктор с 42 годишен опит в проектирането и производството на зарядни устройства за
тягови батерии ще се опитам да помогна за избор на подходящо зарядно устройство спрямо
конкретните потребности.
В таблицата са изброени многобройни параметри, които трябва да се отчитат при избор на
оптимално зарядно устройство за тягови акумулаторни батерии.
Но да караме подред:
− Захранване – трифазно захранване е препоръчително, но не е налично навсякъде.
− Трансформаторно или високочестотно конвертиране от първичния електроизточник.
Трансформаторното е по-надеждно, по-дълговечно и по- устойчиво на пренапрежения, но тежи повече
и разходва с 15% повече електроенергия от високочестотното.
− Диодно или тиристорно AC-DC токоизправяне при трансформаторен вариант.

Диодното е по-евтино , но падащата W зарядна характеристика не е стабилизирана. Зарядът е зависим
от мрежовото напрежение и през лятото батерията кипи и се презарежда, а през зимата остава
недозаредена. Батерията сулфатизира за две-три години.
Препоръчително е трансформаторно тиристорно , но с каква зарядна характеристика?

2
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Стабилизираната IU характеристика е прекрасна, но е най-подходяща за заряд на стационарни
акумулаторни батерии. При тях времето за заряд не е ограничено.
Тягови акумулаторни батерии при натоварен двусменен режим на работа и соларните OFF-GRID
системи са с време за заряд в рамките на шест - осем до десет часа. Батерията трябва да се зареди до
100% за да не сулфатизира. Необходим е бърз пълен заряд.

Вариантът с комбинирана I1U1I2U2а характеристика е класически, но най-добър е зарядът с оптимизирана
по температура зарядна характеристика с пулсиращ или реверсивен ток.

Този режим се включва автоматично след основнят 80 процентов заряд, тоест след достигане на 2,45 2,5 волта на елемент за оловно-киселинна батерия.

3
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Като пример мога да посоча гама зарядни за тягови батерии ЕПКар, които са с характеристика
осигуряваща оптимален заряден процес според инструкцията за експлоатация на тягова акумулаторна
батерия.

Тази характеристика допуска заряд по всяко време ежедневно без да се отчита степента на разреденост
и без да се развият капачките на елементите на батериите.
Адаптивните свойства на зарядното устройство към състоянието на зареденост, позволяват батериите
да остане включена на подзаряд неограничено дълго време.
Благодарение на микро циклите заряд-разряд се извършва активна десулфатизация и изравняване на
клетките на батерията без презареждане. Батерията поддържа максималния си капацитет и зареденост
на 100%.
Диференцираният контрол на напрежителният градиент осигурява оптимизация на заряда според
температурата на батерията с минимално газоотделяне, не допуска презаряд, икономисва енергия и не
се налага често доливане на вода.
Еднаквостта на клетките гарантира пълното им симетрично натоварване и добри динамични
характеристики на електрокара.
Намаляват ремонтите поради липса на сулфатизация.
Експлоатацията и поддръжката са изключително облекчени.
Не се изисква квалифициран персонал и време за измерване контрол и наблюдение.
Живота на батерията превишава предписания от производителя.

4

66

ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Тази характеристика е изключително подходяща за алкални акумулаторни батерии защото се избягва
мемори ефекта.
За един тип батерия, едно зарядно е напълно достатъчно, но при няколко вида е добре да е
комбинирано зарядно, с ампераж съобразен с най-голямата батерия.
При еднакви параметри, ако комбинираното зарядно устройство е с високочестотна комутация
на енергията, то е три пъти по-малко, четири пъти по-леко, с 15% по-малък разход на енергия от
трансформаторно тиристорното. Може да се вгражда в електрокара, захранва се от монофазна мрежатоест могат да се правят частични заряди отвсякъде, по всяко време. То е по-евтино от
трансформаторните, но е с по-кратък живот (има електролитни кондензатори).
Има опция за пренастройване на зарядните характеристики. С едно устройство могат да се
зареждат не само батерии различни по напрежение и капацитет, но и различни по вид и технологиятаоловно киселинни с течен електролит, AGM с пропит електролит, гелови, Li-ion и LiFePO4, алкални
(никел-кадмиеви, никел метал хидрид, железно никелови).

Ако ще рециклирате стара батерия е необходимо зарядното устройство да има възможност и за
двустранен обмен на енергията , защото е доказано че с цикли заряд разряд киселинната батерия
се десулфатизира, изравнява и възстановява капацитета си. С това устройство може да се извършва
пълен капацитивен тест на всяка акумулаторна батерия.
Досега основно говорим за оловно-киселинни батерии, но литий йонните напоследък са на
мода. Зарядното е добре да бъде универсално, но литиевата батерия не се зарежда както киселинните
и алкалните Необходимо е приставка за контрол и управление на заряда на всеки от елементите на
батерията така наречената BMS система. Не е толкова скъпа колкото задължителна за литиевите
батерии. Как действа: Когато зареждаме с общ ток цялата батерия BMS контролира напрежението на
всеки от елементите и в момента в който първият от тях достигне зададената граница на напрежение се
дава команда и токът да се намалява наполовина.
Поради наличието на вътрешно съпротивление, напрежението на всеки елемент пада и заряда
продължава до достигане отново зададената горна граница и така докато цялата батерия се зареди до
100%.
Опция в BMS системите е възможноста за активно поелементно изравняване батерията. Тя
става с еднакви клетки и сумарно по-голям капацитет, по-дълго живее и няма изненади в периода на
експлоатация.
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CAD/CAM/CAE

ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Да обобщим:
Основни изисквания при избор на съвременно зарядно устройство за тягова батерия са:
Подобрено CAD взаимодействие
- да бъде със стабилизирани параметри;
Autodesk® Moldflow® Design Link осигурява директен
- управляемо по ток с комбинирана зарядна характеристика;
импорт на детайли(*.ipt) и сглобки (*.iam) от Autodesk
Inventor, както и на ACIS V4–V7 (*.sat) модели. Ако из- с пулсиращ или реверсивен ток;
ползвате Autodesk
Inventor или Autodesk Inventor Fusion
- да отчита заредеността и температурата на акумулаторната
батерии;
за CAD моделиране, може да се възпозвате от възмож- да позволяват частични междинни заряди по всяко
носттавреме;
за този импорт, като просто инсталирате Autodesk
Moldflow Design
Link.
- да коригира зарядната характеристика в зависимост
от температурата
на акумулаторната
Autodesk Moldflow Design Link е включен към всеки либатерия;
ценз на Autodesk Moldflow.
- да позволява неограничен по време подзаряд .
Обновена библиотека
с материали
А дали зарядното устройство ще е трансформаторно тиристорно
или високочестотно
решението е Ваше.
материали
в Autodesk
Moldflow
ревизиАко няма да го разнасяте насам-натам и да го даватеБиблиотеката
на съседа, а сда
го завещаете
на внуците
си,енека
рана
и
обновена.
Сега
тя
съдържа
8,622 термопластични
шприцформа.
Това е особено важно за малки продуктови
бъде трансформаторно.
материалиот 435 производителии 185 термореактивни
серии, тъй като бракът преди пускането им може да окаАко искате
леко,
еко - високочестотно.
материали от 44 производители.
же голямо
влияние
намалко,
предвидената
печалба.
Чудесно би било зарядното да притежава и следните опции, но те струват пари:
- да бъде универсално да зарежда различни по напрежение капацитет вид и технология
акумулаторни батерии
- да осъществява активен разряд на акумулаторната батерия с цел тест и или рециклиране
- да осъществява рекуперация на енергията от разряда в захранващата мрежа или в буферна
акумулаторна батерия
- да притежава интерфейс за работа в компютърна мрежа
- да бъде с дистанционен GSM контрол и управление
- да бъде съвместимо с BMS система за поелементен или поблочен контрол
- да работи с алтернативни първични енергоизточници
- да зарежда електромобили-това е друга тема по която се работи активно, но по нея друг път.

Инж. Неделчо Деветаков

GSM +359 895514647
e-mail: vc_convert@abv.bg

6

68

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

Шпонки

Кондензатори

Изолационни
материали

Термозащити

Трафоборд и хартии

Клемни табла

Кабели Radox

WEIDMANN

Лагерни пружини

Вентилаторни перки

Кожуси

Сибел ООД
... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ
ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

София 1505 // ул. Оборище 102 // тел.: 02/944 22 36,
02/944 22 56 // факс: 02/944 22 56 // www.sibel.bg

Качество Прецизност Контрол

Нишка за 3D принтери на
германската фирма ХЕРЦ
Многообразие от материали: PLA и PLA-HT, ABS,
PETG, PMMA, ASA, PA-6.66, PC, РС/РВТ, TPS, HIPS, PVA
Диаметри: 1,75 мм и 2,90 мм (2,85 мм)
Богата палитра: бял, черен, сребрист, син,
зелен, нато зелен, червен сигнален и черешов,
оранж, кафяв, жълт, прозрачен, цветни прозрачни,
цветни металик, както и всеки друг цвят по
Ваша заявка!
Специални: фосфоресциращ жълт и син; термопроменлив червено/бяло
Доставка: Нето 1 кг* / 3 кг / 10 кг / 25 кг върху
пластмасова ролка (*в картонена опаковка)

Херц-България ООД
Бул. Асен Йорданов № 10, 1592 София
Tel. +359 2 9790351, +359 2 9790793
Mobile: +359 888 709711, +359 886 418441
mail: office@herz-bulgaria.bg; www.herz-bulgaria.bg

КОМПАНИИ
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НИЛ* „CAD/CAM/CAE В ИНДУСТРИЯТА”,
НИС ПРИ ТУ-СОФИЯ

LABORATORY „CAD/CAM/CAE IN INDUSTRY-3CLAB”, R&DS, TU-SOFIA

Адрес:
1797, София, бул. „Климент Охридски” № 8,
бл. 3 на ТУСофия, офис 3221
Телефон
02/ 965 25 74
Телефон/Факс 02/ 965 25 74
email
cadlab@tusofia.bg
http://www.3clab.com
Ръководител:
Проф. др инж. Георги Тодоров
За контакти:
тел.: 02/965 25 74; email : gdt@tusofia.bg
Година на основаване:
1990 г.
Брой служители:
Екипът на Лабораторията включва трима
доктори, изявени специалисти в областа
на CAD/CAM/CAE, и седем дипломирани
магистри.
Дейност:
За своите клиенти и партьори, екипът на
лабораторията осигурява инженеринг
и консултации при развитие и усъвър
шенстване на нови продукти, тяхното
прототипиране и индустриализиране, с
цел бързо и ефективно реализиране на
нови идеи и съкращаване на времето за
достигане до пазара.
Дейността ни включва концепиране, проек
тиране, моделиране, инженерни анализи и
оптимизация, прототипиране и създаване
на интерактивна техническа документация,
както и повишаване на професионалната
квалификация в областта на CAD/CAM/
CAE технологиите. Лабораторията успешно
участва, като партньор на фирми и пре
дприятия, в подготовката и изпълнението на

Address:
1797 Sofia, 8, Kl. Ochridski blvd., bl. 3 TU
Sofia, office 3221
phone: 02/ 965 25 74
fax:
02/ 965 25 74
email: cadlab@tusofia.bg
http://www.3clab.com
Executive:
Prof. PhD Georgi Todorov
Contacts:
phone: 02/965 25 74; email : gdt@tusofia.bg
Established:
1990
Staff:
The Laboratory staff includes three PhDs,
leading specialists in CAD/CAM/CAE, and
seven MSc engineers.
Scope of activity:
We provide our partners with engineering
and consulting services at development and
improvement of new products, their prototyp
ing and industrialization for fast and effective
realization of new ideas and minimizing the
time to market.
Our activities are conceptual design, design,
modeling, engineering analyses and optimiza
tion, prototyping and interactive documenta
tion creation as well as increasing of the CAD/
CAM/CAE technology professional qualifica
tion.
3CLab takes part as a partner in preparation
and development of FP7 Projects, funding by
EC with industrial companies as Renault and
Volkswagen.
On the basis of the existing 3CLab, and partici
pants of 5 faculties in TU Sofia in the early 2009
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НИЛ* „CAD/CAM/CAE В ИНДУСТРИЯТА”,
НИС ПРИ ТУ-СОФИЯ

LABORATORY „CAD/CAM/CAE IN INDUSTRY-3CLAB”, R&DS, TU-SOFIA

дългосрочни проекти със съфинансиране
по програми на Европейския съюз.
От началото на 2009г, Лабораторията
усилено работи по проект за създаване и
утвърждаване на иновативен Център за
върхови научни постижения, развитие и
трансфер на технологии, с насоченост в
областта на микроелектромеханичните
системи (МЕМС) и системи за рекупериране
на енергия. Целта на този проект е да
създаде естествен и конкурентоспособен
център за научни изследвания и за обу
чение на студенти и докторанти, както
и достъпно за индустрията средище за
изследване, симулиране и прототипиране
на иновативни процеси и системи.
Услуги:
 Концептуални проекти за дизайн на но
ви или реинженеринг на съществуващи
изделия.
 Инженерни анализи и пресмятания с
висока точност, на функционално натова
рени възли и изделията по найсъвре
менни методики (Метод на крайните
елементи, флуидни оптимизации и др.), с
предоставен подробен отчет за резултати,
изводи и препоръки за корекции и изме
нения в конструкциите.
 Пълна конструктивна документация за
изделие в електронен вид (3D модели,
чертежи и спецификации).
 Прототипи изработени по методите на
бързо изработване на прототипи /Rapid
Prototyping/ и бързо формоообразуване на
инструменти /Rapid Tooling/.
 Придружаваща проектираното изделие
документация като Каталози за резервни
части, Ръководства за експлоатация и др.

has been established „Center of excellence for
Innovation and Technology transfer” in the field
of Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
and Energy recuperation. Main target of the
Centre is to develop sustainable environment
for high tech scientific research, become a
natural and competitive center for innovations,
simulations, prototyping and systems research
as well as for MSc and PhD students and young
scientist’s education.
Services:
 Conceptual projects for a design of new or
reengineering of actual products.
 Engineering calculations whit high precision
of results, for functional simulations of products
using the upto date methods (Finite Element
Method/FEM, fluid optimization etc.), with a
detailed report containing the results, conclu
sions and recommendations for corrections
and modifications in the construction.
 Full technical documentation of product (3D
models, drawings and specifications) to make a
product prototype.
 Prototypes make using Rapid Prototyping or
Rapid Tooling technologies.
 Other product documentation – Exploitation
Product manual, Spare parts Catalogue, etc.
The laboratory has successive continuous col
laboration with companies from Bulgaria, Great
Britain, France, Italy, Germany and USA.
 Among the Bulgarian partners are: SPARKY
ELTOS AD, Lovetch; SPARKY Prototype, Sofia;
EPIQ Electronic Assembly, Botevgrad.
 Among the Foreign partners are: ASSETIUM,
France; SIGUREN, France; MAHA GmbH&Co.KG.,
Germany; CMS S.p.A., Italy; DELTICA Holdings,
USA; NEXEN Groupand many others.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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АПЕКС 11 ЕООД

APEX 11 LTD.

Адрес:
4003, Пловдив, Георги Бенев 11
Телефон
032/ 904 466
Телефон/Факс 032/ 964 440
GSM
0887 350403
email
apex@apex11.com
www.apex11.com
Ръководител:
Мария Раева
За контакти:
Мария Раева
Година на основаване:
1991 г.
Брой служители:
50
Дейност:
Производство на електро и мотокари,
резервни части за тях.
Търговия със стелажни системи, складово
оборудване, заваръчни консумативи,
строителна техника, колани и сапани.
Производство на четирипосочни мотокари
Алифт.
Продукти:
Мотокари, стелажи, високоповдигачи,
транспалетни колички, заваръчни
консумативи, строителни машини, колани,
сапани, резервни части.

Address:
4003, Plovdiv, Georgi Benev 11
phone: +359 32 904 466
fax:
+359 32 964 440
GSM: +359 887 350403
email: capex@apex11.com
www.apex11.com
Executive:
Maria Raeva
Contacts:
Maria Raeva
Established:
1991
Staff:
50
Scope of activity:
Manufacture: forklifts, spare parts, four way
directional forklift.
Trade with storage equipment, welding con
sumables.
Products:
Forklifts, spare parts, four way directional fork
lift, storage equipment, welding consumables.
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АКВАДЖЕТ ООД

AQUAJET LTD.

Адрес:
1164, София, “Бигла” 48
Телефон
02 9681811
Телефон/Факс 02 8650475
GSM
0888100087
email
office@aquajetbg.com
www.aquajetbg.com
Ръководител:
М. Добрева
За контакти:
М. Добрева
Година на основаване:
2000 г.
Дейност:
Внос на индустриално и комунално
оборудване и машини.
Продукти:
Високонапорни процесни и индустриални
помпи, хидравлични тест помпи,
водоструйни и пароструйни апарати,
агрегати за хидродинамично почистване,
автомобили за почистване на канализация,
за индустриално почистване на сух
отпадъчен материал, АДР цистерни,
почистваща екипировка  дюзи, маркучи,
пистолети, пречиствателни станции .
Партньорство:
URACA Pumpenfabrik GmbH, CAPPLLOTTO
S.P.A., IBGHydrotech, Trelleborg, BAMAG
GmbH, DIBO

Address:
1164, Sofia, 48 “Bigla” Str
phone: +359 2 9681811
fax:
+359 2 8650475
GSM: +359 888100087
email: office@aquajetbg.com
www.aquajetbg.com
Executive:
M. Dobreva
Contacts:
M. Dobreva
Established:
2000
Scope of activity:
Imports of industrial and utility equipment and
machinery.
Products:
Industrial processes and highpressure pumps,
hydraulic test pumps, waterjet and steam ap
paratus, units for hydrodynamic cleaning, car
cleaning sewage, industrial waste dry cleaning
materials, ADR tankcleaning equipment  noz
zles, hoses, guns, water treatment plants.
Business partnership:
URACA Pumpenfabrik GmbH, CAPPLLOTTO
S.P.A., IBGHydrotech, Trelleborg, BAMAG
GmbH, DIBO

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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АТЛАС ТЕХНИК
АТЛАС ТЕХНИК ЕООД
ЕООД

ATLAS TECHNIK
ATLAS TECHNIK LTD.
EOOD

Адрес:
Адрес:
София
п.к. ПК.
51 51
1612,1612,
София,
Тел./Факс:
81
Телефон02/ 859 76028597681
GSM:
088/
523
25
95
Телефон/Факс 028597681
GSM:
GSM089/ 798 16 69 0885232 595; 897981 669
E-mail:
emailal_popoff@atlas-technik.com
info@atlastechnik.com
www.atlas-technik.com
www.atlastechnik.com

Address:
Address:
1612 Sofia,
P.O.Box
51 51
1612,
Sofia,
P.O.Box
Tel./Fax: +359
859 76 81
phone:
+3592/28597681
GSM: +359
88/ 523
25 95
fax:
+359
28597681
GSM: +359
89/ 798
16 69 595; 897981 669
GSM:
+359
885232
E-mail:
al_popoff@atlas-technik.com
email: info@atlastechnik.com
www.atlas-technik.com
www.atlastechnik.com
Executive:
Executive:
Alexander
Popoff
Alexander Popoff
Contacts:
Alexander
Popoff
Contact person:
Alexander Popoff
Established:
2005
Scope of activity:
Staff:
2• Linear guidance systems and components;
• Roller and
plain bearings;
Scope
of activity:
We
offerchains
the best
solution
and
technical com
• Energy
and energy
chain
systems;
ponents for each case.
• Cables;
Products:
• Mechanical geares and geamotors;
 Linear guidance systems and components;
• Clutches and other components for mechanical
 Roller and plain bearings;
engineering;
 Energy chain systems and Echains;
• Components and solutions for automation of
handling
Cables;and feeding.
 Clutches and other components for mechani
cal
engineering.
Partnership
with foreign companies:
Schneeberger,
GMN, GRW, Kolbenschmidt Business
partnership:
Permaglide-PAP, NTN,
KABELSCHLEPP,
Harmonic
Drive,
Schneeberger,
GMN,
GRW, NTN, IGUS,
Sumi
Sumitomo
CYCLO,
afag, eps, Boellhoff, Fey, Ringspann,
tomo
CYCLO,
Ringspann
Ziller.

Ръководител:
Ръководител:
Александър
Попов
Александър
Попов
За контакти:
За
контакти: Попов
Александър
Александър Попов
Година на основаване:
2005 г. на дейност:
Предмет
служители:
•Брой
Системи
и елементи за линейно водене;
2
• Търкалящи и плъзгащи лагери;
Дейност:
•Предлагаме
Кабеловодещиоптималното
вериги и системи
за енергоподрешение
и
веждане;
машиностроителни компоненти за всеки
•отделен
Гъвкави кабели;
конкретен случай.
•Продукти:
Редуктори и моторредуктори;
Системи и елементи
за линейно
водене;
• Съединители
и други компоненти
за машиностро Търкалящи и плъзгащи лагери;
енето;
 Кабеловодещи вериги и системи за
• Компоненти и решения за автоматизи- ране на
енергоподвеждане;
манипулирането
и захранването.
 Гъвкави кабели;
 Съединители и други компоненти за
Пaртньорство
с чужди фирми:
машиностроенето.
Schneeberger,
GMN, GRW, Kolbenschmidt Партньорство:
Permaglide-PAP,
KABELSCHLEPP,
Drive,
Schneeberger,NTN,
GMN,
GRW, NTN, Harmonic
IGUS, Sumi
Sumitomo
CYCLO,Ringspann
afag, eps, Boellhoff, Fey, Ringspann,
tomo CYCLO,
Ziller.
Клиенти:
Машиностроене, Химия, Енергетика, Металургия.
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Customers:
Mechanical engineering, Chemical industry, Power
generation and management, Metallurgy.

119

БИСАЙД ООД

BESIDE LTD

Адрес:
1505 София
Ул. “Оборище” 102
Тел.: 02/ 944 22 36, 944 22 63
Факс: 02/ 944 22 56
е-mail: info@beside.bg
web site: www.beside.bg

Address:
102 Oborishte str.
1505 Sofia, Bulgaria
Tel.s: +359 2/ 944 22 36, 944 22 63
fax: +359 2/ 9442256
е-mail: info@beside.bg
web site: www.beside.bg

Ръководител:
Иво Русев

Executivе:
Ivo Russev

За контакти:
Румен Алексиев - търговски отдел
Емил Самарджиев - директор

Contact:
Rumen Aleksiev - Sales department
Emil Samardjiev - director

Година на основаване:
2004

Established:
2004

Брой служители:
14

Staff:
14

Дейност:
Внос и дистрибуция на автоматични задвижвания
за контрол на достъпа.

Business activities:
Import and distribution of gate automation for access
control.

Продукти:
пътни бариери
автоматични боларди и анти-паркинги
автоматика за двукрили и плъзгащи врати
автоматика за гаражни и индустриални врати
автоматика за охранителни ролетки
автоматика за щори и сенници
аксесоари и обков за портали
панели , пружини и аксесоари за секционни врати
термоизолирани ламели за ролетки
автоматични и ръчни боларди

Products:
road barriers
car park savers
automations for swinging and sliding gates
automations for garage & industrial doors
automations for rolling shutters and gates
automations for awnings
accessories for gates
panels, springs and accessories for sectional doors
thermo-insulated lamellas for rolling shutters
automatic and manual bollards

Партньорство:
BENINCA Holding - Италия - изкл. представител

Business partnership:
Beninca Holding - Italy - exclusive representative
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БЪЛГАРСКИ
БИЗНЕС СИСТЕМИ ООД
Адрес:
1618, София, Ул. Ангелов връх 8
Телефон
02 818 6040
Телефон/Факс 02 955 6011
email
info@apcom.bg
www.apcom.bg
Ръководител:
Николай Савов
За контакти:
Петър Пенков
Година на основаване:
1992 г.
Брой служители:
10
Дейност:
Оторизиран дистрибутор на продуктите на
Apple Inc. за България.
Продукти:
Apple продукти – настолни и преносими
компютри, монитори, iPod, аксесоари.
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BULGARIAN
BUSINESS SYSTEMS Ltd.
Address:
1618, Sofia, 8, Angelov vrah Str.
phone: +359 2 818 6040
fax:
+359 2 955 6011
email: info@apcom.bg
www.apcom.bg
Executive:
Nikolai Savov
Contacts:
Peter Penkov
Established:
1992
Staff:
10
Scope of activity:
IApple Authorised Distributor.
Products:
IApple products – computers, monitors, iPod

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

БУЛАВТО АД
Адрес:
9009, Варна, бул. Владислав 262
Телефон:
052 / 501 575
Телефон/Факс: 052 / 500 965
GSM
088 / 863 11 88
email
varna@bulauto.com
www.bulauto.com
Ръководител:
Петър Лефтеров
За контакти:
Пламен Пенев
Година на основаване:
1993 г.
Дейност:
Оторизиран дилър на Iveco, Irisbus, FPT
(Iveco Motors), Iveco Magirus, Case, Rimor.
Производител на автобуси на база на шаси
Irisbus Daily.
Продукти:
Туристически, градски, ведомствени и
специализирани автобуси.
Партньорство:
Irisbus

BULAVTO PLC
Address:
9009, Varna, 262, Vladislav blvd.
Phone: +359 52 / 501 575
Fax:
+359 52 / 500 965
GSM: +359 88 / 863 11 88
email: varna@bulauto.com
www.bulauto.com
Executive:
Petar Lefterov
Contacts:
Plamen Penev
Established:
1993
Scope of activity:
Authorized dealer of Iveco, Irisbus, FPT (Iveco
Motors), Iveco Magirus, Case, Rimor. Producer
of busses based on Irisbus Daily chassis.
Products:
Tourist, urban, departmental and specialized
busses.
Business partnership:
Irisbus
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БУЛТРАФ ООД

BULTRAF LTD.

Адрес:
5100, Горна Оряховица, Цар Освободител 56А
Телефон:
+359 618 64950
Телефон/Факс: +359 618 64951
GSM
+359 879 000806
email:
office@bultraf.com
www.bultraf.com
Ръководител:
инж. Димитър Петков
За контакти:
Теодора Йорданова
Година на основаване:
2004 г.
Дейност:
Фирмата е специализирана в производството
и доставката на дросели и малки до средно
големи трансформатори. Производството
на трансформаторите е съобразено със
световните тенденции и изискванията на
европейските стандарти, както и с техничес
ките изисквания на клиента.
Фирмата разполага с оборудване, от
последно поколение от найвисок клас.
Техническата база е съобразена с всич
ки световни изисквания за нуждите на
производството ни.
Продукти:
Годишните капацитети възлизат съответно на:
 Импулсни трансформатори над 2,000,000 бр.
 Трансформатори за печатен монтаж над
200,000 бр.
 Трансформатори за електрични табла над
100,000 бр.
 Монофазни трансформатори над 10,000 бр.
 Трифазни трансформатори над 5,000 бр

Address:
5100, Gorna Oryahovitsa, 56A Tsar Osvoboditel Str.
Phone: +359 618 64950
Fax:
+359 618 64951
GSM: +359 879 000806
email: office@bultraf.com
www.bultraf.com
Executive:
MSc(Eng) Dimitar Petkov
Contacts:
Teodora Jordanova
Established:
2004
Scope of activity:
The company specializes in the manufacture
and supply of chokes and small to middlesized
transformers. The transformers production
conforms to the international tendencies and
meets the requirements of European standards
as well as the Customers’ technical specification.
Highdegree automation production process,
together with personnel professionalism is the
basis of satisfying market demands.
The technical resources and knowhow allow de
sign and manufacture of products, according to
the necessities and demands of our customers.
Products:
Annual capacities equal to:
 Pulse transformers over 2,000,000 pcs
 Transformers for Printed Boards over 200,000 pcs
 Transformers for Electric Panels over 100,000 pcs
 SinglePhase Transformers over 10,000 pcs
 ThreePhase Transformers over 5,000 pcs.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

БЮРО ЗА РАЗВИТИЕ
ТЕХНИКА ЕООД
Адрес:
1517, София, Ул. Витиня 2Ж
Телефон: 02/ 955 40 55
Телефон/Факс: 02/ 955 40 90
GSM: 0888 55 89 01
e-mail: office@brtechnika.com
www.brtechnika.com
Ръководител:
Антоанета Генчева
За контакти:
Антоанета Генчева
antoaneta.gentscheva@boschrexroth.bg
Пловдив 4000, бул. Кукленско шосе 9 Ж
Тел.: 032 670 683
Варна 9009, Бизнес Парк Варна, Сграда Б1 - Партер
Тел.: 0879 087 616
Габрово 5300, ул. Александър Стамболийски 17
Тел.: 0885 312 457
Година на основаване:
2002
Дейност:
Продажби и производство на индустриални
продукти и комплексни решения в областта на
автоматизацията:
ХИДРАВЛИКА: Аксиално-бутални помпи и мотори,

BIURO ZA RAZWITIE
TECHNIKA LTD
Зъбни помпи, Радиално-бутални, пластинкови,
комбинирани помпи. Радиално-бутални мотори,
Хидростатични задвижвания, хидроцилиндри,
Вентили и клапани за индустриални и мобилни
машини, Пропорционални и сервоелементи с управляваща електроника. Хидроагрегати. Хидро-пневмоакумулатори. Филтри - въздушни, връщащи, за
високо налягане, филтърни елементи.
ПНЕВМАТИКА И ПНЕВМАТИЧНИ СИСТЕМИ: Цилиндри, Разпределители, вентилни острови с управляваща електроника, Пневмоподготвяща апаратура,
фитинги, Пропорционална и вакуум техника.
СЕРВОЗАДВИЖВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИКА ЗА МОНТАЖ И ЛИНЕЙНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ:
Сачмено-винтови двойки, линейни лагери, стоманени закалени оси, сачмени и ролкови танкети и
направляващи, кабеловодещи вериги и механични
защити. Система от конструктивни алуминиеви
профили, работни места, транспортни системи и
конвейери, Ръчни, пневматични и серво преси.
ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО: хидравлични
агрегати, хидравлични цилиндри, работни места,
лентови транспортьори, конструкции от алуминиеви профили;
СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ: Официален сертифициран
сервизен център на BOSCH REXROTH AG за България.
Диагностика и ремонт на хидравлични помпи и
мотори, анализ на хидравлично масло, филтрация.
Персонализирани обучения по хидравлика, съобразени с нуждите на клиента.
Партньорство:
BOSCH REXROTH AG, AVENTICS GmbH, C.C. Jensen A/S,
SCHMIDT Technology GmbH, Tecnimetal International
S.r.l
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ВАП ХИДРО ЕООД
Адрес:
5800, Плевен, Гривишко шосе №6
Телефон
+359 64 882 111
Телефон/Факс +359 64 882 117
email:
office@vaphydro.bg
www.vaphydro.bg
Ръководител:
Ваньо Минев
За контакти:
Васил Влайчев
Година на основаване:
2001 г.
Дейност:
Конструиране, производство, монтаж,
супервизия и следпродажбено обслужване
на пълно водноенергетично оборудване,
затвори и запорни съоръжения;
производство на големи заваръчни
и механично обработени метални
конструкции.
Продукти:
Водни турбини, клапи, шибъри, затвори,
заваръчни конструкции, механично
обработени конструкции.
Партньорство:
ВАПРЕС ЕООД, ВАП Продакшън ЕООД, ВАП
Сервиз ЕООД
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VAP HYDRO
Address:
5800, Pleven, 6, Grivishko shose
phone: +359 64 882 111
fax:
+359 64 882 117
email:
office@vaphydro.bg
www.vaphydro.bg
Executive:
Vanyo Minev
Contacts:
Vasil Vlaychev
Established:
2001
Scope of activity:
Design, manufacturing, installation, supervi
sion and after sales services for turnkey
hydropower equipment, gates and valves;
manufacturing of heavy welded and machined
structures.
Products:
Hydraulic turbines, gates, valves, welded struc
tures, machined structures.
Business partnership:
VAPRESS, VAP Production, VAP Service
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ВАПРЕС ЕООД
Адрес:
5800, Плевен, „Гривишко шосе” № 6
Телефон:
064 887208
Телефон/Факс: 064 800140
GSM
0889 224276
email:
office@vapress.bg
www.vapress.bg
Ръководител:
Емил Илиев
За контакти:
Веселин Тотев
Година на основаване:
2002 г.
Дейност:
Инженеринг и доставка на пресово
оборудване.
Продукти:
Ексцентър преси, хидравлични преси,
машини за преработка на биомаса,
пресконтейнери.
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VAPRESS
Address:
5800, Pleven, 6, Grivishko shose
Phone: +359 64 887208
Fax:
+359 64 800140
GSM: +359 889 224276
email: office@vapress.bg
www.vapress.bg
Executive:
Emil Iliev
Contacts:
Veselin Totev
Established:
2002
Scope of activity:
Engineering and manufacturing of cold stamp
ing equipment.
Products:
Eccentric presses, hydraulic presses, biomass
machine utilization, waste paper.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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VDE ИНСТИТУТ,
Представителство Балкани
Адрес:
9009, Варна, Ивац 12
Телефон
052/981802
Телефон/Факс 052/730420
GSM:
088/9228224
email:
Ivan.stamboliev@vde.com
www.vde.com
Ръководител:
Иван Стамболиев
За контакти:
Иван Стамболиев
Година на основаване:
1893 / 2007 г.
Дейност:
Сертифициране и изпитване на изделия
от електротехническата промишленост,
електро уреди и компоненти.
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VDE INSTITUTE,
Branch Balkans
Address:
9009, Varna, 12 Ivac Str.
phone: +359 52/981802
fax:
+359 52/730420
GSM:
+359 88/9228224
email:
Ivan.stamboliev@vde.com
www.vde.com
Executive:
Ivan Stamboliev
Contacts:
Ivan Stamboliev
Established:
1893 / 2007
Scope of activity:
Testing and certification of electrical and
electronic products for household and industry
applications.
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„УЕЛДТРОНИК” ООД

WELDTRONIC LTD

Адрес:
4002, Пловдив, „Силистра” № 42
Телефон:
032 637166
Телефон/Факс: 032 637165
GSM
0888 910 788
email:
weldtronic@abv.bg
http://www.weldtronic.eu
Ръководител:
Иван Дошев
За контакти:
Николай Пейчев
Година на основаване:
1995 г.
Дейност:
Производство и ремонт на заваръчна
техника. Внедряване и сервиз на
роботизирани заваръчни системи(над 35бр.
в България). Производство на манипулатори
и приспособления за заваряване.
Газокислородно и плазмено рязане на
детайли от листова стомана.
Партньорство::
CARL CLOOS Schweisstechnik GmbHGermany.

Address:
4002, Plovdiv, Bulgaria, Silistra 42
Phone: +359 32 637166
Fax:
+359 32 637165
GSM: +359 888 910 788
email: weldtronic@abv.bg
http://www.weldtronic.eu
Executive:
Ivan Doshev
Contacts:
Nikolay Peytchev
Established:
1995
Scope of activity:
Manufacture and repair of welding equipment.
Implementation and service of robotic welding
systems (over 35 In Bulgaria). Production of
handles and fittings for welding. Oxygen and
plasma cutting of pieces of sheet steel .
Business partnership:
CARL CLOOS Schweisstechnik GmbHGermany.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ВИА ЕКСПО ООД
Адрес:
4003, Пловдив, Пл. Антон Чехов 3
Телефон
032/ 945 459, 960 011, 960 012
email:
office@viaexpo.com
www.viaexpo.com
Ръководител:
Майя Кръстева
Година на основаване:
1992 г.
Дейност:
Организиране на изложби и конференции;
изграждане, дизайн и обзавеждане на
щандове.
Продукти:
 Международен конгрес и изложба за
енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници за Югоизточна Европа.
Стратегически партньор  Германия, Фокус
страна  Италия. Дата на провеждане: 1416
април 2010, София.
 Разумно използване на енергията и водата
за опазване на Планетата  международна
конференция и изложба за енергийна ефек
тивност, управление на водните ресурси и
отпадъците, рециклиране. Дата на провеж
дане: 35 юни 2010, София.
Партньорство:
EPIA (Европейска асоциация за фотоволтаич
на индустрия), COGEN Europe (Европейска
асоциация за промоция на когенерацията),
Bayern Innovativ, ACORE (Американски съвет
за възобновяема енергия), EGEC (Евро
пейски съвет за геотермална енергия),
ESTIF (Европейска асоциация за слънчева и
термална енергия) и др
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VIA EXPO LTD.
Address:
4003, Plovdiv, 3 Anton Chehov Sq.
phone: +359 32/ 945 459, 960 011, 960 012
email: office@viaexpo.com
www.viaexpo.com
Executive:
Ms. Maya Krasteva
Contacts:
Ms. Maya Krasteva
Established:
1992
Scope of activity:
Organizing exhibitions and conferences, build
ing design and furnishing of stands.
Products:
 Energy Efficiency and Renewable Energy
Sources  6th International Congress and
Exhibition for SouthEast Europe. Germany 
Strategic Partner, Italy  Country in Focus  Date:
14–16 April 2010, Sofia, Bulgaria
 SAVE Energy, SAVE Water, SAVE the Planet –
1st International Conference and Exhibition for
Energy Efficiency, Water & Sewage Technolo
gies, and Waste Management & Recycling.
Date: 35 June 2010, Sofia, Bulgaria.
Business partnership:
EPIA (European Photovoltaic Industry Associa
tion), COGEN Europe (the European Association
for the Promotion of Cogeneration), Bayern
Innovativ, ACORE (The American Council on Re
newable Energy), EGEC (European Geothermal
Energy Council), ESTIF (European Solar Thermal
Industry Federation), etc
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ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес:
1592, София, „Източна Тангента” 100
Телефон
02 49 22 200
Факс:
02 49 22 201
email:
bulgaria@grundfos.com
www.grundfos.bg
Ръководител:
Ленко Георгиев
За контакти:
02 49 22 200
Година на основаване:
1999 г.
Дейност:
Производство и търговия на помпи и
помпено оборудване.
Представяне на нови високотехнологични
решения и нововъведения в областта
с особен акцент върху икономията на
енергия, възобновяемите енергийни
източници и опазване на околната среда.
Продукти:
Центробежни помпи в областта на:
 Отоплението;
 Климатизацията;
 Домашното водоснабдяване;
 Преноса на дренажни, отпадни и фекални води;
 Водоснабдяване от подпочвени води и
кладенци;
 Помпи и помпени системи за нагнетяване;
 Дозиращи помпи и системи за дезинфекция;
 Санитарни помпи за хранителновкусовата
промишленост;
 Противопожарни помпи и помпени системи

GRUNDFOS BULGARIA EOOD
Address:
4003, Plovdiv, 3 Anton Chehov Sq.
phone: +359 2 49 22 200
Fax:
+359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.com
www.grundfos.bg
Executive:
Lenko Georgiev
Contacts:
+359 2 49 22 200
Established:
1999
Scope of activity:
Production and trade of pumps and pump
equipment
Presentation of hightechnology solutions and
innovations in the field of pumps and pumping
systems, placing special emphasis upon the
Energy savings, using of alternative energy
sources and Environmental care.
Building a Distribution network in Bulgaria.
Products:
Centrifugal pumps for:
 Heating;
 Air conditioning;
 Domestic water supply;
 Transfer of draining, sewage and waste water;
 Water supply from ground wells;
 Pumps and pumping systems for pressure
boosting;
 Dosing pumps and disinfection systems;
 Sanitary pumps;
 Firefighting pumps and pumping systems.
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ВИД
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД
Адрес:
1407, София, Др Борис Вълчев №20
Телефон:
+359 2 862 42 17
Телефон/Факс: +359 2 862 42 13
+359 2 962 56 70
GSM:
+359 885 828 912
email:
office@vdinternational.com
www.vdinternational.com
Ръководител:
Вержиния Данаилова
Година на основаване:
1990 г.
Дейност:
Внос и дистрибуция на индустриални стоки за
първо вграждане и за ремонтна дейност.
Продукти:
Уплътнения, металообработващи,
металорежещи и монтажни инструменти,
дозиращи помпи, епоксидни смоли за
ремонт, специални високотемпературни
смазочни материали, тефлонови заготовки
и др.
Партньорство:
SIMRIT, Walter, Wikus, Dress, Stahlwille, SERA,
DEVCON, OKS.
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V&D INTERNATIONAL LTD.
Address:
1407, Sofia, 20 Dr. Boris Valchev Str.
Phone: +359 2 862 42 17
Fax:
+359 2 862 42 13
+359 2 962 56 70
GSM: +359 885 828 912
email: office@vdinternational.com
www.vdinternational.com
Executive:
Verzinia Danailova
Established:
1990
Scope of activity:
EImport and distribution of industrial goods for
first incorporation and repair.
Products:
Gaskets, machine tools and assembly, metering
pumps, epoxy repair, special hightemperature
lubricants, Teflon blanks, etc..
Business partnership:
SIMRIT, Walter, Wikus, Dress, Stahlwille, SERA,
DEVCON, OKS.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

„ВК-КОНВЕРТ”ООД
Адрес:
2303 Перник
Ул. “Стара планина “ № 101
Тел/факс.076 592 146
Факс: 076 600 448
Моб.тел.0895 514648
E-mail: epk3@abv.bg; vc_convert@abv.bg
www.vc-convert.com
Ръководител:
Маргарита Александрова-Управител
За контакти:
Неделчо Деветаков - управител ”Иновации”
Добринка Борисова - управител Електротехнически
отдел
Снежана Първанова - управител Механичноинструментален отдел
Дейност:
Разработка,производство и търговия с
полупроводникови токопреобразуватели за:
- Заряд на киселинни и алкални акумулаторни
батерии-тягови,стационарни и стартерни;
- Зарядни и зарядно-разрядни станции ;
- Системи за гарантирано захранване с постоянен
ток АС-DC-UPS за енергетиката, собствени нужди
ТЕЦ, ВЕЦ,АЕЦ, подстанции;
- Токоизправители за галванични цели;
- Зарядни станции EX изпълнение;
- Уреди за техническо обслужване ,проверка и
възстановяване на акумулаторните батерии;
- DC-DC-Преобразуватели.

“VC- CONVERT”LTD
Address:
2303 Pernik
101, Stara planina Str.
Tel./faks:.+ 359 76 592 146
Fax: 076 600 448
Mobile: + 359 895 514648
E-mail:epk3@abv.bg; vc_convert@abv.bg
www.vc-convert.com
Executivе:
Margarita Aleksandrova -Managing Director
Contacts:
Nedelcho Devetakov - Research Manager
Dobrinka Borisova - Production manager
Snezhana Parvanova - Manager Director
Business activities:
Design and manufacture of semiconductor rectifiers
for:
- Accumulator charge for traction,starter and
stationary
batteries;
- Charge and charge -discharge stations;
- Systems for guaranteed AC-DC -UPS charging by
means of stationary batteries;for Power engineering,
Thermo-electric power stations, hydroelectric power
stations,Atomic power stations,Substations;
- Current rectifiers for galvanic equipment;
- Charging stations of EX-/explosion proof/ application;
- Accessories for maintenance,servicing,testing and
recycling of accumulative batteries.
- DC-DC converters.
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„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД
Адрес:
1619 София
бул. „Цар Борис III“ №370
Тел. 02/957 00 35
Тел./Факс 02/957 00 34
GSM 0878 33 22 11
e-mail office@gothi-bg.com
www.gothi.bg
Ръководител:
Стоян Петрунов
За контакти:
0878 33 22 11
Година на основаване:
1997г.
Брой служители:
30
Дейност:
Като ексклузивен представител на Jungheinrich
AG за България, Албания и Косово фирмата
предлага пълна гама подемно транспортна
и логистична техника за производството и
складовете. Разполага със собствена сервизна
база и високо квалифициран сервизен екип,
който предлага гаранционно и следгаранционно
обслужване на клиентите.„ГОТИ ПЕТРУНОВ“
ООД работи с лицензирани специализирани
софтуерни програми и предлага високо
качествени оригинални резервни части. От 2008г.
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GOTHI PETRUNOV LTD.
„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД е сертифицирана съгласно
изискванията на стандарта ISO 9001.
Представител на немската марка HOPPECKE
за България,„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД предлага
продажба и обслужване на всички видове
индустриални батерии, зарядни устройства,
системи за складиране на енергия, островни
OFF-Grid системи, комплексни енергийни
системи и специализирани решения според
индивидуалните нужди на клиента.
Като ексклузивен представител за България
на DULEVO INTERNATIONAL фирмата предлага
продажба и пълно сервизно обслужване на
почистващи машини с марката DULEVO, доставка
и монтаж на оригинални резервни части.
Сервизните екипи притежават сертификати
за завършени обучения при производителя
на оборудването, което свидетелства за
висококачествената ремонтна дейност, която
предлагат на клиентите.
Като ексклузивен представител за България
на немската марка HUBTEX, предлагаме кари с
товароподемност от 1,5 до 80 т. за едрогабаритни
и обемисти товари; повдигачи с електрическо
задвижване с капацитет от 1.5 до 50т.,
проектирани за универсални манипулации на
дълги товари, метални листове, дървени трупи,
ролки и цилиндри, извънгабаритни палети и др.
Предлагат се както със системата за управление
в тесни пространства, така и за работа на открито
и закрито. За оборудването с тази марка„ГОТИ
ПЕТРУНОВ“ ООД също предлага пълно сервизно
обслужване и оригинални резервни части.
Като официален представител на марката STABAU

„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД
за България, предлагаме специализирани
прикачни вилични съоръжения, ротационни
устройства, кламери, странични изравнители и
други.
Представител на CARER гама специализирани
високотонажни електрокари. Приложението
на машините на CARER е в почти всички сфери
поради гъвкавостта при създаването им:
от широки палети на дървообработващата
промишленост до специфичните изисквания на
пазара за плодове и зеленчуци, големи ролки с
хартия, стомана и алуминий, на пристанища при
разтоварване на товари от контейнери и др.
Представител на TERBERG холандска компания
специализирана в производството терминални
влекачи за пристанища и летища на широка
гама мотокари с възможност за прекачване към
камиони под марката KingLifter. Мотокарите
KingLifter на TERBERG предлагат гъвкавост и
надеждност – може да товарите и разтоварвате
камиони без да е необходимо да се търси
подемна машина за всяко качване и сваляне
на товара, повече доставки за по – малко
време. Възможно е да прикачвате моделите
KingLifter на различни камиони, не се налага
ръчно товарене и разтоварване, имате много
добра маневреност и не зависите от наличието
на техника за товаро - разтоварни работи при
клиента.

GOTHI PETRUNOV LTD.
Продукти:
Пълна гама подемно транспортна и
логистична техника за производството и
складовете.
Широка гама от акумулаторни индустриални
батерии, предназначени за съхранение
и отдаване на енергия с приложение в
различни сектори - телекомуникации,
енергетика, транспорт, UPS станции,
здравеопазване, подемно-транспортна
и почистваща техника, медицинско
оборудване, голф игрища и колички,
кемпери, каравани, моторни лодки, кораби,
самолети, влакове, метро подстанции,
военно оборудване и др.
Пълна гама професионална почистваща
техника за дома, офиса, производството и
складовете.
Партньорство:
Jungheinrich AG (Германия), HOPPECKE
(Германия), HUBTEX GmbH&Co. KG (Германия),
STABAU (Германия), DULEVO INTERNATIONAL (Италия), Carer Slr (Италия), Terberg
(Холандия)
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„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД
Address:
1619 Sofia
370, Tzar Boris III Blvd.
Phone 02/957 00 35
Phone/Fax 02/957 00 34
GSM 0878 33 22 11
e-mail office@gothi-bg.com
www.gothi.bg
Executivе:
Stoyan Petrunov
Contacts:
0878 33 22 11
Established:
1997
Staff:
30
Business:
As exclusive representative of Jungheinrich AG for
Bulgaria, Albania and Kosovo, the company offers a
complete range of material handling and logistics
equipment for the production and storage. GOTHI
Ltd. has its own service facilities and highly qualified
service team, offers warranty and after sales service.
GOTHI Ltd. works with licensed specialized software
programs and offers high quality original spare parts.
Since 2008 GOTHI Ltd. is certified in accordance with
ISO 9001.
Representative of the German brand HOPPECKE for
Bulgaria, GOTHI Ltd. offers sale and service of all
type industrial batteries, chargers, energy storage
systems, Island OFF-Grid systems, complex energy
systems and tailor-made specialized solutions,
according to individual customer needs.
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GOTHI PETRUNOV LTD.
As exclusive representative for Bulgaria of DULEVO
INTERNATIONAL company offers sales and full
service of cleaning machines DULEVO, supply and
installation of original spare parts. Service teams
hold certificates for completed training with the
manufacturer of the equipment, which testifies the
high quality of the repairs offered to the customers.
As exclusive representative for Bulgaria of the
German brand HUBTEX, we offer trucks with load capacity from 1.5 to 80 tons. For large-sized and bulky
goods; stackers with electric drive with capacity
from 1.5 to 50 tons, designed for universal handling
of long loads, metal sheets, wooden logs, rolls and
cylinders, oversized pallets and others. Available
with control system for tight spaces and for outdoor
and indoor applications. For the equipment with the
brand HUBTEX, GOTHI Ltd. also offers full service and
original spare parts.
As official representative of the brand STABAU for
Bulgaria we offer specialized fork attachments, rotary equipment, paper clips, and other side equalizers.
As representative of CARER, we offer specialized
high tonnage electric forklifts. The application of the
CARER machines is in almost all areas due to the flexibility in their creation: from wide pallet of the wood
industry to the specific requirements of the market
for fruit and vegetables, large rolls of paper, steel and
aluminum, ports unloading of cargo containers etc.
Representative of Dutch Company TERBERG,
specialized in the production of terminal tow trucks
for ports and airports, wide range of forklift trucks
with the possibility to be attached to lorries under
the brand KingLifter. Forklifts KingLifter of TERBERG
offer flexibility and reliability - can load and unload
lorries without the need to look for a lifting machine
for each load and unload work, more supplies for less time. It is possible to attach KingLifter models to

„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД
different lorries, do not have to manually load and
unload, have a very good maneuverability and you
are not dependent by the presence of equipment for
loading - unloading at the customer`s premises.
Products
As exclusive representative of Jungheinrich AG for
Bulgaria, Albania and Kosovo, the company offers a
complete range of material handling and logistics
equipment for the production and storage. GOTHI
Ltd. has its own service facilities and highly qualified
service team, offers warranty and after sales service.
GOTHI Ltd. works with licensed specialized software
programs and offers quality spare parts. Since 2008
GOTHI Ltd. is certified in accordance with ISO 9001.
Representative of the German brand HOPPECKE for
Bulgaria, GOTHI Ltd. offers sale and service of all
type industrial batteries, chargers, energy storage
systems, Island OFF-Grid systems, complex energy
systems and tailor-made specialized solutions,
according to individual customer needs.
As exclusive representative for Bulgaria of DULEVO
INTERNATIONAL company offers sales and full
service of cleaning machines DULEVO, supply and
installation of original spare parts. Service teams
hold certificates for completed training with the
manufacturer of the equipment, which testifies the
high quality of the repairs offered to the customers.
As exclusive representative for Bulgaria of the
German brand HUBTEX, we offer trucks with load capacity from 1.5 to 80 tons. For large-sized and bulky
goods; stackers with electric drive with capacity
from 1.5 to 50 tons, designed for universal handling
of long loads, metal sheets, wooden logs, rolls and
cylinders, oversized pallets and others. Available
with control system for tight spaces and for outdoor
and indoor applications. For the equipment with the

GOTHI PETRUNOV LTD.
brand HUBTEX, GOTHI Ltd. also offers full service and
original spare parts.
As official representative of the brand STABAU for
Bulgaria we offer specialized fork attachments, rotary equipment, paper clips, and other side equalizers.
As representative of CARER, we offer specialized
high tonnage electric forklifts. The application of the
CARER machines is in almost all areas due to the flexibility in their creation: from wide pallet of the wood
industry to the specific requirements of the market
for fruit and vegetables, large rolls of paper, steel and
aluminum, ports unloading of cargo containers etc.
Representative of Dutch Company TERBERG,
specialized in the production of terminal tow trucks
for ports and airports, wide range of forklift trucks
with the possibility to be attached to lorries under
the brand KingLifter. Forklifts KingLifter of TERBERG
offer flexibility and reliability - can load and unload
lorries without the need to look for a lifting machine
for each load and unload work, more supplies for less time. It is possible to attach KingLifter models to
different lorries, do not have to manually load and
unload, have a very good maneuverability and you
are not dependent by the presence of equipment for
loading - unloading at the customer`s premises.
Company relation
Jungheinrich AG (Germany), HOPPECKE (Germany),
HUBTEX GmbH&Co. KG (Germany), STABAU (Germany), DULEVO INTERNATIONAL (Italy), Carer Slr (Italy),
Terberg (The Netherlands)

93

DHL FREIGHT
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DHL FREIGHT

Адрес:
1592, София, Ул. Източна тангента 94,
Терминал DHL Freight
Телефон
02 970 80 10
Факс:
02 970 80 55
email:
Dhlfreight.bg@dhl.com
www.dhl.bg
Ръководител:
Калоян Стефанов
За контакти:
+359 2 970 80 49
Година на основаване:
1997 г.
Дейност:
Сухопътен транспорт и спедиция.
Продукти:
 DHL EUROCONNECT  транспорт на
групажни пратки,

Address:
1592, Sofia, 94, Iztochna tangenta Str,, Termi
nal DHL Freight
phone: +359 2 970 80 10
Fax:
+359 2 970 80 55
email: Dhlfreight.bg@dhl.com
www.dhl.bg
Executive:
Kaloyan Stefanov
Contacts:
+359 2 970 80 49
Established:
1997
Scope of activity:
Road transport and freight forwarding.
Products:
 DHL EUROCONNECT  transportation of
groupage shipments,

 DHL EUROLINE  транспорт на частични и
цели товари,

 DHL EUROLINE  transportation of part and
full truck loads,

 DHL EURONET – индивидулани решения и
дизайн за цялостни транспортни нужди

 DHL EURONET  individual solutions for overall
transportation needs.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР
“ДИНАМИКА” Представителство в България

Адрес:
18000, гр. Бургас, Ул. Александровска 69, ет.1
Телефон
056/843101
Факс:
056/843101
email:
selenatur@mail.orbitel.bg,
post@dynamics.ru
www.dynamics.ru
Ръководител:
Владимир Николаевич Костюков
За контакти:
Татьяна Атанасова  представителство в
България
Година на основаване:
1991 г.
Дейност:
Разработва и внедрява решения за безо
пасна, ресурсоспестяваща експлоатация
на оборудването в непрекъснатите произ
водства, основаваща се на познаването на
фактическото му техническо състояние с
помощта системите за автоматична вибро
диагностика и комплексен мониторинг на
оборудването КОМПАКС, предоставяща на
мениджмънта реална картина на състо
янието на производственото оборудване.
Прилагането на Технологията дава прозрач
ност на процесите за управление, осигурява
икономически ефективна безопасност и
увеличава капитализацията на предприятието.
Продукти:
 Стационарни системи за мониторинг и
диагностика КОМПАКС®,
 КОМПАКС®КСА,
 портативни системи Compacsmicro,
 стендови системи за контрол на качеството
на ремонта.
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SCIENTIFIC AND PRODUCTION
CENTER DYNAMICS Bulgarian representative office

Address:
8000, Burgas, 69 Aleksandrovska str
phone: +359 56/843101
Fax:
+359 56/843101
email: selenatur@mail.orbitel.bg,
post@dynamics.ru
www.dynamics.ru
Executive:
Vladimir Kostykov
Contacts:
Tatiana Atanasova – Bulgarian representative
office
Established:
1991
Scope of activity:
Develops and commissions solutions for safe,
energysaving equipment operation in continu
ous process industries, based on the knowledge
of equipment’s actual current state, using
COMPACS  Systems for automatic vibrodiag
nostics and complex monitoring of equipment,
providing the management with an objective
realtime view of the operation equipment
state. The application of the technology allows
for transparency of the basic production funds
control, provides a costeffective safety and
increases the capitalization of the enterprise.
Products:
 COMPACS® stationary monitoring systems
 COMPACS®  control alarm systems,
 portable Compacsmicro systems
 quality of repairs control stand systems
all connected into one diagnostic network
Compacsnet®,

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

95

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ
ЕЛЕМЕНТИ АД
ЕМЕ АД
Адрес:
4702 гр. Смолян
Ул. “Димитър Македонски” № 4
Тел.: 0301/ 64 044; 0301/ 64 108
Факс: 0301/ 64 125
E-mail: office@eme-ad.eu
www.emead.eu
Ръководител:
Инж. Петър Милев; д-р Елена Милева
За контакти:
0878363650; 0878363658
Година на основаване:
1973
Дейност:
Производство на електромеханични,
електроконтактни компоненти.
Продукти:
Електроинсталационни елементи;
Инструментална екипировка;
Производство и услуги:
• Изработка на метало-пресови изделия;
• Изработка на детайли от термореактивни и
термопластични пластмаси;
• Галванични услуги;
• Монтаж на изделия;
• Изработка на струго - автоматни изделия.
Добрият мениджмънт, дългогодишен
професионален опит на персонала, доброто
техническо оборудване и въведената и успешно
прилагана система за управление на качеството ЕN
ISO 9001:2015 са фактори, които обуславят високото
качество на произвежданата продукция. Фирмата
притежава сертификат за качество No 78 100 046275
09.10.2018 TUV NORD CERT. Усилията ни в опазването
на околната среда са възнаградени със сертификат
ISO 14001:2015 No 78104 046275 на TUV NORD CERT.
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ELECTROMECHANICAL
ELEMENTS AD
EME AD
Address:
4702 Smolyan, Bulgaria
4 “Dimitar Makedonski” Str.
Telephone: + 359 301/ 64108, 64044
Fax: + 359 301/ 64125
E-mail: office@eme-ad.eu
www.emead.eu
Executive:
MSc(eng) Petar Milev; Elena Mileva
Contact:
0878363650; 0878363658
Established:
1973
Business activities:
Production of electromechanical & contacting components.
Products:
Electric fittings elements;
Tool equipment;
Production and services:
• Production of metal - press articles;
• Moulding;
• Galvanic services;
• Assembling of articles;
• Making of Lathe articles.
The good management, great experience, good technical
equipment and the quality system EN ISO 9001: 2015are
factors which determine high quality of
our products. We have certificate for quality No 78 100
046275 09.10.2018 by TUV NORD CERT. Our environmental
activity is rewarded with certificate ISO 14001: 2015 No 78
104 046275 by TUV NORD CERT.

ЕЛПРОМ-ЕТ АД
Адрес:
9300, Добрич, Бул.Добруджа №2
Телефон
058/683 897
Факс:
058/683 873
email:
elprom@elprombg.com
www.Elprombg.com
Ръководител:
Инж.Нигохос Едуард Хубесрян
За контакти:
058/683 897
Година на основаване:
1967 г.
Дейност:
Проектиране, производство и доставка:
Продукти:
 Комплектни транформаторни подстанции
за 6,10,20/0,4 kV, бетоновопанелен или
моноблоков тип
 Комплектни разпределителни уредби
CpH за присъединяване на парково
изградени вятърни централи към
електроразпределителната мрежа20 kV
 Едно и двусекционни Електромерни табла за
открит и закрит монтаж
 Електрически табла : силови, командни
и табла за управление, предназначени за
химическата и горивна техника.
Партньорство:
Електроразпределителните дружества ,
Марица Изток Раднево, Неохим АД
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ELPROM-ETJSC
Address:
9300, Dobrich, 2, Dobrudja Bild
phone: +359 58/683 897
Fax:
+359 58/683 873
email: elprom@elprombg.com
www.Elprombg.com
Executive:
MSC(Eng) Nigohos Hubeserian
Contacts:
+359 58/683 897
Established:
1967
Scope of activity:
The Company realizes development production
and supply of:
Products:
 Complete transformer substations for
6,10,,20/0,4 kV, concrete housepanel or mono
block type
 Complete distribution installation AV for
intengrateing of park builded wind power to
the Electricity Distribution Network 20kV
 One and twosection Elektrometer boards for
openair and under cover assembly
 Electrical switchboards:power,command and
switchboards for control intended for chemical
and fuel technics

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ЕЛСИ ООД

ELSY LTD

Адрес:
7004, Русе, „Плиска” 124
Телефон:
+359 82 827 350;
+359 82 822 046
Телефон/Факс: +359 82 827 352
email:
office@elsybg.com
www.elsybg.com
Ръководител:
Венцислав Митрофанов
За контакти:
Валери Георгиев
Година на основаване:
1990 г.
Дейност:
Инженеринг – проектиране и изграждане
на системи за автоматично управление
на производствени линии, машини и
процеси. Приложен софтуер за управление.
Дистрибутор на средства за автоматизация
(PLC, OP), сензори, електроапаратура
ниско напрежение. Регулируеми
електрозадвижвания – сервозадвижвания
и с общо предназначение. Оборудване
за производство и обработка на тръби –
стоманени, неръждаеми и цветни метали.
Оборудване за индукционно нагряване и
заваряване.
Продукти:
Система за управление на летяща ножица,
системи за автоматично управление на
линия за заварени тръби, линия за надлъжен
разкрой на ламарина. RE
Партньорство:
ЕMOELLER, IHWT (THERMATOOL) , LENZE,
NIVELCO, EUROMAQUINA

Address:
BG7004, Ruse, 124 Pliska str.
Phone: +359 82 827 350;
+359 82 822 046
Fax:
+359 82 827 352
email: office@elsybg.com
www.elsybg.com
Executive:
Ventsislav Mitrofanov
Contacts:
Valeri Georgiev
Established:
1990
Scope of activity:
Engineering – Automatic control systems in
machine building industry and chemistry –
hardware and software.. Distribution of automa
tion products, low voltage electric equipment,
sensors, variable speed drives. Equipment for
manufacturing and processing tubes and pipes.
Equipment for induction heating and welding.
Products:
Control system of “Flying saw”, Automatic
control systems of tube mills, slitting lines and
others.
Business partnership:
MOELLER, LENZE  Germany, IHWT (THERMA
TOO)  UK, NIVELCO  Hungary, EUROMAQUINA
Spain.
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ЕЛЕКТРА ПОМП ООД
Адрес:
9000, Варна, „Капитан Петко войвода“ 13
Телефон
052 614787, 052 741309
Факс:
052 614787, 052 741310
GSM:
0888 997309
email:
epomp@mail.bg
www.elektrapomp.com
Ръководител:
Инж. Станислав Токмакчиев
За контакти:
Димитър Киров
Година на основаване:
2001 г.
Дейност:
Продажба, монтаж и ремонт на наземни и
потопяеми помпи и ел. двигатели.
Продукти:
Наземни и потопяеми помпи за чиста вода
SAER Elettropompe, потопяеми помпи и
миксери за отпадна вода Faggiolati Pumps.
Партньорство:
Официален вносител на SAER Elettropompe
 Италия и Faggiolati Pumps  Италия.
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ELEKTRA POMP LTD.
Address:
9000, Varna, 13 “Kapitan Petko voivoda” str.
phone: +359 58/683 897
Fax:
+359 58/683 873
email: elprom@elprombg.com
www.Elprombg.com
Executive:
MSC(Eng) Stanislav Tokmakchiev
Contacts:
Dimitar Kirov
Established:
2001
Scope of activity:
TSales, installation and repair of surface and
submersible pumps and motors.
Products:
Pumps for clean water SAER Elettropompe
– Italy, submersible waste water pumps and
mixers Faggiolati Pumps – Italy.
Business partnership:
Official distributor of SAER Elettropompe S.p.A.
 Italy and Faggiolati Pumps S.p.A.  Italy.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ЕВРОРАЛИ ООД

EURORALLY LTD.

Адрес:
1784, София, Цариградско шосе 131, АТМ
Център, ет. 3
Телефон:
02/ 965 85 92/96
Телефон/Факс: 02/ 965 84 63
GSM:
0889 007 236
email:
office@igolbg.com
www.igolbg.com
Ръководител:
Ивайло Петров
За контакти:
02/ 965 95 91
Година на основаване:
1998 г.
Дейност:
Доставка и търговия със смазочни продукти.
Продукти:
Масла, греси, антифриз, металообработващи
течности.
Партньорство:
Igol  Франция; Avia Bentelon  Германия;
Statoil  Швеция; Quaker Chemical  САЩ;
Imperator Raffinerie  Франция и др.

Address:
1784, Sofia, 131 Tzarigradsko shose, ATM Centre,
fl. 3
Phone: +359 2/ 965 85 92/96
Fax:
+359 2/ 965 84 63
GSM:
+359 889 007 236
email: office@igolbg.com
www.igolbg.com
Executive:
Ivaylo Petrov
Contacts:
+359 2/ 965 95 91
Established:
1998
Scope of activity:
Delivery and business with lubricants.
Products:
Oils, greases, antifreeze, metalworking fluids.
Business partnership:
Igol  France; Avia Bentelon  Germany; Statoil
 Sweden; Quaker Chemical  USA; Imperator
Raffinerie – France etc.
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ЕЛКОТЕХ – СИНХРОН ООД
Адрес:
7500, Силистра, „Западна промишлена зона„
ПК 128
Телефон:
086 823 893
Телефон/Факс: 086 820 211
GSM:
0888 847 095
email:
Elcotechs@infotel.bg
www.elcotechbg.com
Ръководител:
инж. Димитър Димитров
За контакти:
инж. Димитър Димитров
Година на основаване:
2000 г.
Дейност:
Производство на електрически разклонители
и удължители с вградени : детска защита,
защита против импулсни пренапрежения
и мълнии ( постъпващи по захранващия
шнур, а също постъпващи и по кабелите на
антена TV и LAN) и напреженова защита,
която се задейства при трайна промяна на
напрежението над 260 V~ и под 190 V~.
Продукти:
 65 модела електрически разклонители и
удължители ,
 защити против импулсни пренапрежения и
мълнии ,
 напреженови защити ,
 конструиране и изработване на
инструментална екипировка.
Партньорство:
Големите търговски вериги в Р България,
фирма „Шакон”Белгия, фирма „Инко”
Испания.
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ELCOTECH-SYNCHRON LTD.
Address:
7500, Silistra, “Western industrial zone” ,
PBOX 128
Phone: +359 86 823 893
Fax:
+359 86 820 211
GSM: +359 888 847 095
email: Elcotechs@infotel.bg
www.elcotechbg.com
Executive:
MSc(Eng) Dimitar Dimitrov
Contacts:
MSc(Eng) Dimitar Dimitrov
Established:
2000
Scope of activity:
Manufacturer of electrical power strips and
extensions.
Products:
 65 models of electrical power strips
 Surge protectors
 Voltage protectors
 tooling.
Business partnership:
Large retail chains in Bulgaria , company
“Chacon”Belgium ,company “Inco”Spain.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ЕЛХИМ-ИСКРА АД
Адрес:
Адрес:
4400
Пазарджик, Ул. Искра 9
4400 Пазарджик,
Ул. Искра
9
Телефон:
+35934444548;
+35934441751
Телефон:
034+35934444206
444548 ; 034 441751
Факс:
+35934443438;
Телефон/Факс:
034 443438 ; 034 444206
e-mail:
office@elhim-iskra.com
email:
office@elhimiskra.com
www.elhim-iskra.com
www.elhimiskra.com
Ръководител:
Ръководител:
Инж.
Росен Димитров – Прокурист
Инж. Георги Русков – Прокурист
За контакти:
За контакти:
Албена
Димитрова – Директор за връзки с
034 444548
инвеститорите
Година на основаване:
+35934444548
1960 г.
Година на основаване:
Дейност:
1960
г.
Производство на електрохимически
Дейност:
източници на ток, резервни части за тях,
Производство
и продажба
на
търговия в страната
и чужбина;
научно
стартерни,тягови,полутягови
и стационарни оловно
изследователска проектоконструкторска
кисели
акумулаторни
батерии.
и внедрителска
дейност
в областта
на
електрохимическите
източници на
Продукти:
ток, проектиране
и производство
на
Стартерни,
тягови, полутягови
и стационарни
инструментална
екипировка.
оловно
кисели акумулаторни
батерии.

ELHIM-ISKRA JSC
Address:
Address:
9 Iskra Str., 4400 Pazardzhik
4400
9 Iskra
Str.
Phone:Pazardzhik,
+35934444548;
+35934441751
Phone:
+359 34 444548
; +359 34 441751
Fax: +35934443438;
+35934444206
Fax:
+359
34
443438
;
e-mail: office@elhim-iskra.com+359 34 444206
email:
office@elhimiskra.com
www.elhim-iskra.com
www.elhimiskra.com
Executive:
Executive:
Dipl. Eng. Rosen Dimitrov – Procurator
MSc(Eng) Georgi Ruskov
Contacts:
Contacts:
Albena Dimitrova – IR Director
+359
34 444548
+35934444548
Established:
Established:
1960
1960
Scope
ofactivity:
activity:
Scope of
The
main activity
 Iskra” JSC is manu
Production
and tradeofof„Elhim
starter,traction,semi-traction
facture,
sale, warranty
and stationary
batteries. and after sales service of a
wide range of starter, traction, semitraction and
Products: batteries meeting the EN.
stationary
Starter, traction, semi-traction and stationary batteries.
Products:
Starter, traction, semitraction and stationary
batteries.

Продукти:
Стартерни, тягови, полутягови и стационарни
акумулаторни батерии.
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ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО.

Z&M PRIVATE CO.

Адрес:
1000, София, „Ангел Кънчев” 5 Център, ет. 3
Телефон:
02/986 58 55
Телефон/Факс: 02/981 61 29
GSM:
0889 440 320
email:
office@zandm.net
www.zandm.net
Ръководител:
Николай Младжов
За контакти:
Цвети Матеева
Година на основаване:
1990 г.
Дейност:
Продажба на минна,строителна и пътна
техника и рез.части за тях;изключителен
дилър на HitachiЯпония и Thyssen KruppFoe
rdertechnik.
Продукти:
Едрогабаритна техника за минни,строителни
и пътни предприятия.
Партньорство:
HitachiЯпония; Thyssen KruppFoerdertechnik.

Address:
1000, Sofia, Angel Kunchev,5
Phone: +359 2/986 58 55
Fax:
+359 2/981 61 29
GSM:
+359 889 440 320
email: office@zandm.net
www.zandm.net
Executive:
Nikolay Mladjov
Contacts:
Tzveti Mateeva
Established:
1990
Scope of activity:
Sales of mining construction and road equip
ment and parts for them.Exclusive dealer
of HitachiJapan and Thyssen Krupp Foerd
ertechnik.
Business partnership:
HitachiJapan,ThyssenKrupp Foerdertechnik.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ИВАС ТЕХ ООД
Адрес:
1113, София, Тинтява № 1517
Телефон
+35929629385
Факс:
+35929629385
email:
contactus@ivastech.com
www. ivastech.com
Ръководител:
Алексей Стратев
За контакти:
Цветелина Костадинова
Година на основаване:
2000 г.
Дейност:
Производство на оборудване за
повърхностен монтаж.
Продукти:
 HBSM  машини за запояване на Луксеон
диоди посредством HotBar
 PLM2000  Pick&Place машини с линейни
лвигатели, “On the fly” система за
разпознаване на компоненти и фидушал
марки със 1.3 Мега пиксела CMOS камера
(IEEE 1394 интерфейс) и CAN интерфейс
 VIS6400  машини за оптическа инспекция
 СтенсилПринтери
 Лазерно изрязани стелсили за спойваща
паста
 Пещи за спояване на печатни платки
 Термоди
 Диспенсващи системи
 Конвейрни модули.
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IVASTECH LTD.
Address:
1113, Sofia, 1517 Tintjava Str.
phone: +35929629385
Fax:
+35929629385
email: contactus@ivastech.com
www. ivastech.com
Executive:
Aleksey Stratev
Contacts:
Tsvetelina Kostadinova
Established:
2000
Scope of activity:
Surface mount manufacturing solutions.
Products:
 HBSM  HotBar Soldering machines for as
sembly and soldering of Lumiled LEDs
 PLM2000  Pick&Place machines with linear
motors gantry, “On the fly” full Vision System
for component and fiducial recognition  CMOS
camera (1.3 Mpixels with IEEE 1394 interface)
and CAN Interface
 VIS6400  Optical inspection systems
 StencilPrinters
 Laser Cuting Stencils
 Reflow Ovens
 Thermode Soldering Machines
 Dispensing systems
 Conveyor modules
 Heat sealing machines.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ ООД
Адрес:
4002, Пловдив, Ул. „Георги Измирлиев” 61А
Телефон
+359 32 640 805
Факс:
+359 32 642 312
GSM:
+359 88 8 260 524
email:
office@isomaticcomplect.com
www.isomaticcomplect.com
Ръководител:
Никола Атларски
За контакти:
Венко Божков
Година на основаване:
1992 г.
Дейност:
Проектиране, производство и внедряване
на технически средства и системи за
автоматизация.
Продукти:
 Системи за автоматизация в
промишлеността
 Универсални и специализирани
контролери, регулатори
 Електронни релета SSR
 Трансмитери на термодвойки,
терморезистори
 Маломощни захранващи блокове
 Термостанции (темпериращи устройства
за валове)
 Специализирани устройства по заявка.

ISOMATIC COMPLECT LTD
Address:
4002, Plovdiv, 61A, “Georgi Izmirliev” str.
Phone: +359 32 640 805
Fax:
+359 32 642 312
GSM:
+359 88 8 260 524
email: office@isomaticcomplect.com
www.isomaticcomplect.com
Executive:
Nikola Atlarski
Contacts:
Venko Bozkov
Established:
1992
Scope of activity:
Design, manufacture and put into production of
technical equipment and automation.
Products:
 Measurement and control systems
 Programmable controllers, regulators
 Solid State Relays SSR
 Temperature Control Unit TCW9020.
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ИЗАСЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ISACERT BULGARIA LTD.

Адрес:
1000, София, „Трапезица” № 2, вх. 1, ет. 4, ап.8
Телефон
980 99 34
Факс:
868 50 64
email:
office@isacert.bg
www.isacert.bg
Ръководител:
Димитър Запрянов
За контакти:
Димитър Запрянов
Година на основаване:
2006 г.
Дейност:
Сертификационни одити на производители
на храни и продукти.
Партньорство:
Холандия, Сърбия, Македония, Латвия,
Турция.

Address:
1000, Sofia, 2 Trapezitsa Str.
phone: +359 2 980 99 34
Fax:
+359 2 868 50 64
email: office@isacert.bg
www.isacert.bg
Executive:
Dimitar Zaprianov
Contacts:
Dimitar Zaprianov
Established:
2006
Scope of activity:
Certifications activity.
Business partnership:
Nederland, Serbia, Macedonia, Latvia, Turkey.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ИНЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД
Адрес:
1680, София, Нишава 62
Телефон
02 856 98 97
Факс:
02 856 98 97
GSM:
0889 245 916
email:
vmoskov@gmail.com
www.inexbg.eu
Ръководител:
Веселин Москов
За контакти:
Веселин Москов
Година на основаване:
1997 г.
Дейност:
Производство на зимна / лятна комунална
техника, нестандартно оборудване, метални
конструкции и ремонт на двигатели.
Продукти:
Снегорини, опесъчители.

INEX INTERNATIONAL LTD.
Address:
1680, Sofia, 62B Nishava str.
phone: +359 2 856 98 97
Fax:
+359 2 856 98 97
GSM:
+359 889 245 916
email: vmoskov@gmail.com
www.inexbg.eu
Executive:
Vesselin Moskov
Contacts:
Vesselin Moskov
Established:
1997
Scope of activity:
Snow – removal equipment, metal construc
tions, non – standard equipment, motor
overhaul.
Products:
Snow ploughs, spreaders, snow blowers.
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ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД

ISCAR BULGARIA LTD.

Адрес:
6100, Казанлък, Старозагорска 1
Телефон
0431 66045
Факс:
0431 62557
GSM:
0888 202 713
email:
apostoloviscar@gmail.com
www.iscar.com
Ръководител:
Атанас Апостолов
За контакти:
0888 202 713
Година на основаване:
2004 г.
Дейност:
Продажба на металорежещи инструменти.
Продукти:
Производител на уникални металорежещи
инструменти за всяка технологична
операция като:
 струговане
 фрезоване
 отрязване
 пробиване
 разстъргване
 правене на резби и др.

Address:
6100, Kazanlak, Starozagorska 1
Phone: +359 431 66045
Fax:
+359 431 62557
GSM:
+359 888 202 713
email: apostoloviscar@gmail.com
www.iscar.com
Executive:
Atanas Apostolov
Contacts:
+359 888 202 713
Established:
2004
Scope of activity:
Distribution of metal cutting tools.
Products:
Manufacturer of cutting tools, unique to each
technological operation, such as:
 Turning
 Milling
 cutting
 drilling
 boring e.t.c.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ORBICO BULGARIA LTD

Адрес:
1592,София, Източна Тангента 161
Телефон +359 2 4024937
email: boyan.todorov@orbico.com
www.orbico-shelllubricants.bg

Address:
1592, Sofia, 161 Iztochna Tangenta str.
phone: +359 2 4024937
email: boyan.todorov@orbico.com
www.orbico-shelllubricants.bg

Ръководител:
Александрина Маринова

Executive:
Alexandrina Marinova

За контакти:
Боян Тодоров; Стефан Стефанов

Contacts:
Boyan Todorov; Stefan Stefanov

Година на основаване:
2003

Established:
2003

Дейност:
Орбико България ЕООД е Макро Дистрибутор
на смазочни продукти Shell Lubricants
на българския пазар. Предлага широка
гама висококачествени греси и масла за
разнообразни приложения – хидравлични,
редукторни, компресорни, турбинни,
трансмисионни, двигателни и др.
Предоставя услугата Shell LubeAnalyst за
мониторинг състоянието на оборудването и
смазочните продукти

Scope of activity:
Shell Lubricants Macro Distributor for Bulgaria.
Distribution and logistics of high quality oils and greases for various applications. Offers technical support and
Shell Lube Analyst tool for monitoring of equipment
and lubricants condition.

Продукти:
Shell Helix, Shell Rimula, Shell Tellus, Shell
Spirax, Shell Gadus, Shell Omala, Shell Corena,
Shell Tonna, Shell

Products:
Shell Helix, Shell Rimula, Shell Tellus, Shell
Spirax, Shell Gadus, Shell Omala, Shell Corena,
Shell Tonna, Shell
Business partnership:
Shell Lubricants

Партньорство:
Shell Lubricants
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КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

KAMMARTON BULGARIA LTD

Адрес:
1220, София, Илиенско шосе 8
Телефон
02/926 60 60
Факс:
02/936 00 32
email:
info@kammarton.com
www.kammarton.com
Ръководител:
Лилия Горанова  управител
За контакти:
Мартин Стайков  търговски директор
Година на основаване:
1992 г.
Дейност:
Търговия с индустриални продукти –
заваръчна техника и консумативи, средства
за автоматизация, строителна техника,
компресори, генератори, инструменти и
консумативи за мебелното производство.
Следпродажбен сервиз.
Продукти:
Над 15 000 артикула
Партньорство:
Внос от над 100 европейски компании,
водещи производители на индустриална
техника.

Address:
1220, Sofia, 8 Iliensko Shosse
phone: +359 2/926 60 60
Fax:
+359 2/936 00 32
email: info@kammarton.com
www.kammarton.com
Executive:
Lilia Goranova – General Manager
Contacts:
Martin Staykov – Business Manager
Established:
1992
Scope of activity:
ISales of industrial products  welding equip
ment and consumables, automation, construc
tion technique, generators, compressors, tools
and consumables for furniture manufacturers.
Aftersales service.
Products:
More than 15 000 articles
Business partnership:
Cooperation with more than 100 companies
from EUq leading manufacturers of industrial
products.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

КАРБОНАДО-ДМ ЕООД

CARBONADO LTD

Адрес:
8000, Бургас, Вардар 1, ет.1 ап.2
Телефон
056 880 111
Факс:
056 880 112
GSM:
0889531334
email:
Info@carbonado.info
www.carbonado.info
Ръководител:
Димитър Михов
За контакти:
Марин Михов 0889 531 334
Година на основаване:
2000 г.
Дейност:
Карбонадо е компаниия специализирана
в търговия, монтаж и подръжка на
повдигателни съоръжения  KANGLIM
и UNIC; производството и търговия с
метални конструкции и елементи RUUKKI,
нестандартно обoрудване и екипировка;
ремонтна дейност и изработка на резервни
части и машини за строителството,
корабостроенето, самолетното обслужване,
текстилната, хранителновкусовата и
химическата промишленост.
Продукти:
Кранови устройства KANGLIM и UNIC;
Неръждаеми елементи и конструкции за
фасади, тенти, парапети, яхти и др; резервни
части и машини.
Партньорство:
KANGLIM, UNIC.

Address:
8000, Burgas, 1 Vardar, fl1, office2
Phone: +359 56 880 111
Fax:
+359 56 880 112
GSM:
+359 889 531 334
email: Info@carbonado.info
www.carbonado.info
Executive:
Dimitar Mihov
Contacts:
Marin Mihov +359 889 531 334
Established:
2000
Scope of activity:
Carbonado DM Ltd. is a metal processing
enterprise for manufacturing of nonstandard
and technological equipment. The company’s
production activity includes a small series of
technically innovative useroriented, high qual
ity, nonstandard pieces, spare parts, assem
blies, apparatuses, equipment and outfit in the
construction, food, wine and tobacco, textile,
chemical industries and services in numerous
other fields.
Products:
Nonstandard pieces, spare parts,
assemblies(fasade,parapet, yacht, awning),
apparatuses, equipment and outfit.
Business partnership:
KANGLIM, UNIC, RUUKKI
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„КЕТ” АД
Адрес:
1303, София, „Одрин” № 4
Телефон
02/9201655
Факс:
02/8291049
email:
ket.ad@online.bg
Ръководител:
Инж. Л. Захариева
За контакти:
Инж. Л. Захариева  изпълнителен
директор
Инж. А. Гоцев  зам. директор
Година на основаване:
1934 г.
Дейност:
Инженерингова дейност, производство
и търговия с комутационни,
електроинсталационни и превключващи
елементи.
Продукти:
• Модулни електроинсталационни изделия
за терминално захранване на компютърна и
офис техника;
• Разклонителни кутии за технически подове;
• Стоки за бита и автомобилни аксесоари
Партньорство:
Изключителен доставчик за:
 Form Fittings Ltd.  Великобритания.
Поддоставчик за :
 EPIQ  FRANKONIA  Германия;
 JETTER  Франция;
 EPIQ, FESTO  българските клонове на
фирмите.
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KET PLC
Address:
1303, Sofia, 4, Odrin Str.
phone: +359 2/9201655
Fax:
+359 2/8291049
email: ket.ad@online.bg
Executive:
MSc(Eng) L. Zaharieva
Contacts:
MSc(Eng) L. Zaharieva  Executive Director
MSc(Eng) A. Gotzev – Deputy Director
Established:
1934
Scope of activity:
Engineering activities, production and trade
with elements for the commutation, electro
installation and switching devices.
Products:
• Modular electro-installation items for
terminal powering of computer and office
equipment;
• Floor outlet boxes;
• Household articles and automobile acces
sories.
Business partnership:
Exclusive supplier for:
 FORM FITTINGS Ltd.  Great Britain
Subcontactor for:
 EKER  FRANKONIA  Germany
 JETTER  France
 EPIQ, FESTO  Bulgarian branches.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

КИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИ

KIMEX TECHNOLOGY

Адрес:
1700, София, 21ви Век, № 5254
Телефон
02/ 868 15 62
Факс:
02/ 868 15 62
GSM:
0886 799 860
email:
office@kimexbg.com
www.kimexcnc.com
www.kimexbg.com
Година на основаване:
1992 г.
Дейност:
Произвежда и усъвършенства своите
системи със CNC координатно управление за
рязане и разкрой на метали, и роботизирани
системи за заваряване на детайли с висока
сложност и геометрия.
Официален представител и сервиз на
лидерите в световен мащаб, произвеждащи:
заваръчна и плазморезателна техника;
апарати за термична обработка; oборудване
за орбитално заваряване техника за
компактно заваряване на болтове и шпилки;
интегриране на роботи в съществуващи
произвидствени линии.
Продукти:
KBCut – Cutting systems, KBWeld – robotized
welding systems.
Партньорство:
KEMPPI Финландия, Hypertherm САЩ, Orbi
matic Германия, Heatmaster, TEKA Германия,
FANUC Япония, KÖCO Германия.

Address:
1700, Sofia, 21vi Vek, № 5254
Phone: +359 2 868 15 62
Fax:
+359 56 880 112
GSM:
+359 2 868 15 62
email: ffice@kimexbg.com
www.kimexcnc.com
www.kimexbg.com
Established:
1992
Scope of activity:
Carbonado DM Ltd. is a metal processing
Produce and improving of own CNC controlled
systems for plasma and oxyfuel cutting, and
robotized welding systems workable in welding
parts with complex shapes and geometry.
Official representative and service of the world
leaders in producing: welding and plasma and
oxyfuel cutting; equipment for orbital weld
ing; heat treatment equipment; stud welding
equipment; integrating robots in already exist
ing flowproduction..
Products:
KBCut – Cutting systems, KBWeld – robotized
welding systems.
Business partnership:
KEMPPI Finland, Hypertherm USA, Orbimatic
Germany, Heatmaster, TEKA Germany, FANUC
Япония, KÖCO Germany.
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КНЕЗИМ АД

KNEZIM JSK

Адрес:
5835, Кнежа, Индустриална зона
Телефон
09132/ 72 56
Факс:
09132/ 77 00
GSM:
0899 85 86 86
email:
knezim@abv.bg
www.knezimkneja.hit.bg
Ръководител:
инж. Ваня Попова
За контакти:
инж. Ваня Попова
Година на основаване:
1965 г.
Дейност:
Производство и ремонт на регулираща
и спирателна тръбопроводна арматура.
Отливки от чугун, въглеродна и неръждаема
стомана.
Продукти:
Спирателна и регулираща арматура с ръчно,
електро и пневматично задвижване
Партньорство:
С фирми в области като химическата
и нефтохимическата промишленост,
корабостроенето,енергетиката и системите
за отопление, водоснабдяването и
хидромелиорацията.

Address:
5835, Kneja, Industrial area
Phone: +359 9132/ 72 56
Fax:
+359 9132/ 77 00
GSM:
+359 899 85 86 86
email: knezim@abv.bg
www.knezimkneja.hit.bg
Executive:
Contacts:
MSc(Eng) Vania Popova
Established:
1965
Scope of activity:
Manufacturing and overhaul control and stop
ping devices.Castings of cast iron, carbon and
stainless still
Products:
Stopping and control devices with manual,
electrical and pneumatical actuators.
Business partnership:
With companys in fields including
chemistry,petrolchemical industry,
shipbuilding,energy sector, heating systems,
water supply and irrigation.
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КОВЕС ЕООД

COVES LTD.

Адрес:
1000, София, Ул.Ангел Кънчев 26
Телефон
.+359 2 985 38 46
Факс:
+359 2 985 38 45
GSM:
+ 359 878 842 802
email:
office@covesbg.com
www.covesbg.com
Ръководител:
Георги Пеев
За контакти:
Георги Пеев
Година на основаване:
2006 г.
Дейност:
• Търговско и сервизно представителство за
България на TRANE, HygroMatik, Baltimore и
LuVe .
• Цялостни решения в климатизацията на
хотели, административни и битови сгради,
производствени предприятия.
• Проектантско-консултантска дейност по
части ОВК, ВиК и ЕЛ:
 предпроектни проучвания, идейно,
техническо и работно проектиране;
 авторски и технически контрол при
изпълнението на проектираните инсталации;
 разработки на елементи, възли и системи
по специфични изисквания на клиентитe
Партньорство:
• TRANE (климатично и вентилационно
оборудване и автоматика), • HygroMatik
(системи за контрол на влажността), •
Baltimore(промишлено климатично и
хладилно оборудване) и • Lu-Ve (промишлено климатично и хладилно оборудване).

Address:
1000, Sofia, 26, Angel Kanchev str.
Phone: .+359 2 985 38 46
Fax:
+359 2 985 38 45
GSM:
+ 359 878 842 802
email: office@covesbg.com
www.covesbg.com
Executive:
George Peev
Contacts:
George Peev
Established:
2006
Scope of activity:
• Sales and service representative for Bulgaria of
TRANE, HygroMatik, Baltimore and LuVe
• Integrative solutions in air-conditioning of
hotels, administrative and residential buildings,
producing factories.
• Engineering of HVAC, water supply and sewer
age and electrical systems:
 design research, preliminary, technical and
executive design;
 design and technical supervision of execution
of designed installations;
 development of elements, units and systems
for specific requirement of customers.
Business partnership:
• TRANE( air conditioning, heating and ventila
tion systems and services),
• HygroMatik (humidity control systems),
• Baltimore(industrial air conditioning and
refrigeration) and
• LuVe(industrial air conditioning).

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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КОМИКОН ООД
Адрес:
1715, София, ж.к. Младост 4, бул. „Александър
Паскалев”, Битов комбинат, ет. 2
Тел./ факс: 02 9744324; 02 9745196
Е-mail: comicon@comicon.bg
Web: www.comicon.bg
Ръководител: Александър Савов
Предмет на дейност:
Индустриална автоматизация.
Разработка и производство на ZigBee, EnOcean и
LoRa модули за безжична комуникация, гейтуеи,
телеметрични и специализирани контролери,
програмируеми логически контролери (PLC) и
отдалечени I/O, интерфейс конвертори (RS232, RS485,
RS422, current loop) и др.
R&D на хардуер, фърмуер и софтуер за индустриална
автоматизация по задание на клиента.
Цялостни решения за автоматизация на индустриални
процеси и системи: проектиране от правоспособни
проектанти, изработка на контролни табла, монтаж,
софтуер за PLC, HMI & SCADA, ПНР.
Решения за енергиен мениджмънт и BMS.
Телеметрични системи за безжичен контрол и
мониторинг на отдалечени инсталации.
Внедряване на PLC, HMI и SCADA (Schneider Electric,
OAS, Allen Bradley, 7T, Siemens, Iconics, Kepware, Comicon), включително SIL3).
Проектиране, доставка и внедряване на видеостени за
контролни зали и други приложения.
Доставка на продукти за детекция на газ и пламък за
критични индустриални приложения.
Чуждестранни партньори
HMS Industrial Networks AB – продукти за
индустриална комуникация
Eyevis GmbH – оборудване за видеостени
Detector Electronics Corporation (Det-Tronics) - пламъчни
и газови детектори
Huggenberger AG - инструменти за измерване на
физически величини
Wenglor Sensoric GmbH– оптични и индуктивни датчици
Comitronic-BTI – електронни обезопасителни
изключватели и релета
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COMICON LTD.
Address:
Bitov combinat, fl. 2, Alexander Paskalev blvd, Mladost 4,
1715 Sofia, Bulgaria
Tel./ fax: (+359 2) 974 4324, 974 5196
E-mail: comicon@comicon.bg
Web: www.comicon.bg
Executive: Alexander Savov
Scope of activity:
Industrial Automation.
Development and production of ZigBee, EnOcean and
LoRa wireless communication products, gateways, embedded controllers, programmable logic controllers (PLC),
remote I/O, interface converters, etc.
R&D services under client specifications.
Turn-key- solutions for industrial automation: design by
certified designers, manufacture of control panels, installation, software for PLC, HMI & SCADA, commissioning.
Solutions for energy management and BMS.
Telemetric systems for remote wireless control and
monitoring of installations.
Commissioning of PLC, HMI and SCADA (Schneider
Electric, OAS, Allen Bradley, 7T, Siemens, Iconics, Kepware,
Comicon), including SIL3).
Design and building up of videowall systems for control
rooms and other applications.
Supply of fire and gas detection products and systems for
critical industrial applications.
Partnership with foreign companies:
HMS Industrial Networks AB - products for industrial
communication
Eyevis GmbH – equipment for videowall systems
Detector Electronics Corporation (Det-Tronics) - fire alarm
and gas detection systems
Huggenberger AG - physical measuring solutions
Wenglor Sensoric GmbH – optoelectronic and inductive
sensors
Comitronic-BTI– electronic safety switches and relays
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„КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД

CONTRAGENT 35 LTD.

Адрес:
6000, Стара Загора, „Индустриална”
Телефон
042 600145
Факс:
042 600129
GSM:
+ 359 878 842 802
email:
office@contragent.com
www.contragent.com
Ръководител:
Инж. Станчо Пантов
За контакти:
Инж. Станчо Пантов
Година на основаване:
1990 г.
Дейност:
Търговска дейност:
• Съоръжения и материали за производство,
пренос и разпределение на електроенергия
• Електрообзавеждане на енергетичните
части на промишлените предприятия.
• Оборудване за електроенергийни обекти подстанции, електропроводи, трафопостове
• Внос и износ на електрооборудване.
Производствена дейност
• Производство на електрически съоръжения и електрически табла
• Производство на разединители за средно
напрежение
• Производство на основи за високоволтови
предпазители и др.
Инженерингова дейност
• консултантски дейности относно
комплексно електрообзавеждане на обекти
• проектиране и изпълнение на обекти в
електроразпределението, електропреноса,
индустриалната автоматизация и контрол
Партньорство:
ABB, Plymouth Rubber Company, SUDKABEL
GmbH, CELLPACK, RITZ, BENNING GmbH, SERW
Sedlec, WEBER AG, ERGOМ и др.

Address:
BG6000, Stara Zagora, Industrialna Str.
Phone: +359 42 600129
Fax:
+359 42 600129
GSM:
+ 359 878 842 802
email: office@contragent.com
www.contragent.com
Executive:
MSc(Eng) Stancho Pantov
Contacts:
MSc(Eng) Stancho Pantov
Established:
1990
Scope of activity:
• Delivery of electrical materials and equipment
for all industries related to power generation,
power transmission, electrical distribution and
control.
• Delivery of complete equipment for electrical
substations, transformer substations and over
head power transmission lines.
Production of:
• Switchboards
• Medium voltage disconnectors
• High voltage fuse bases
• Low voltage and medium voltage portable
earthing devices
• Insulating sticks
• Voltage detectors.
Engineering:
Consulting, design and building of projects
in power distribution, power transmission,
industrial automation and control.
Business partnership:
ABB, Plymouth Rubber Company, SUDKABEL
GmbH, CELLPACK, RITZ, BENNING GmbH,
SERW Sedlec, WEBER AG, ERGOМ.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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XELEX
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КСЕЛЕКС ООД

XELEX LTD.

Адрес:
1421, София, Орфей 19
Телефон
866 60 60
Факс:
963 42 51
GSM:
0888 26 96 62
email:
xelex@technolink.com
Ръководител:
Тодор Стефанов
За контакти:
Тодор Стефанов
Година на основаване:
1994 г.
Дейност:
Внос на машини и съоръжения за
пречиствателни станции
за отпадни води.
Продукти:
Помпи, миксери, аерационни системи,
решетки, въздуходувки.
Партньорство:
ABS, MEVA, SEEPEX, PROBIG, KUBICEK, COSME.

Address:
BG6000, Stara Zagora, Industrialna Str.
Phone: +359 2 866 60 60
Fax:
+359 2 963 42 51
GSM:
+ 359 888 26 96 62
email: xelex@technolink.com
Executive:
Todor Stefanov
Contacts:
Todor Stefanov
Established:
1994
Scope of activity:
Import of machines for waste water treatment
plants.
Products:
Pumps, mixers, aeration systems, screens,air
blowers.
Business partnership:
ABS, MEVA, SEEPEX, PROBIG, KUBICEK, COSME.
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KRIS 94 LTD

КРИС 94 00Д
Адрес:
9009, Варна
бул. ”Сливница’’ 230
Телефон
052/910 810
Факс:
052/910 810
GSM:
0889 190 009
email:
assistant@kris.bg
www.kris.bg

Address:
9009, Varna
230 ’’Slivnitsa’’ Blvd
Phone: +359 52/910 810
Fax:
+359 52/910 810
GSM:
+359 889 190 009
email: assistant@kris.bg
www.kris.bg

Ръководител:
Павлета Кънева / Красимир Кънев

Executive:
Pavleta Kaneva / Krasimir Kanev

Година на основаване:
2004

Established:
2004

Брой служители:
50

Staff:
50

Дейност:
Търговия с електроматериали и електрообо
рудване,инженеринг,сервиз.

Scope of activity:
Trade in electrical and electrical equipment,
engineering, service.
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ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ ООД

LOGISTIC SYSTEMS LTD

Адрес:
1680, София, Топли дол 2Б
Телефон
+359 2 958 04 15
Факс:
+359 2 958 04 16
GSM:
0888 08 88 68
email:
info@logsys.bg
www.logsys.bg
Ръководител:
Николай Спасов
Година на основаване:
2001 г.
Дейност:
Консултации, проектиране и реализация на
архивни и складови системи, логистични и
дистрибуторски центрове и индустриални
зони.
Продукти:
Стелажни системи, елеваторни и асансьорни
складове системи, подвижни стелажни
системи, динамични стелажни системи.
Индустриални работни места и оборудване.
Транспортни и товароразтоварни системи.
Партньорство:
BITO Lagertechnik Bittmann GmbH; Hanel
GmbH&Co. K.G; Forster Metalbau GmbH, Otto
KIND AG, Caljan RiteHite.

Address:
BG1680, Sofia, Topli dol 2B
Phone: +359 2 958 04 15
Fax:
+359 2 958 04 16
GSM:
+359 888 86 99 58
email: info@logsys.bg
www.logsys.bg
Executive:
Николай Спасов
Established:
2001
Scope of activity:
Consulting, design and accomplishment of
archive and storage systems. Logistics and
distribution centers. Industrial zones.
Products:
Archive and storage shelving and racking
equipment. Office and industrial automated
Carousels and LeanLift storage systems. Mo
bile shelving and racking systems. Dynamic
storage systems. Industrial workshop equip
ment. Transport conveyors and telescopic
loading and unloading eqipment.
Business partnership:
BITO Lagertechnik Bittmann GmbH; Hanel
GmbH&Co. K.G; Forster Metalbau GmbH, Otto
KIND AG, Caljan RiteHite.
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“ЛОКАТОР-К” ООД

LOKATOR-K LTD

Адрес:
1202, София, Цар Самуил 116
Телефон
02/9621881, 02/9622138
Факс:
02/9622139
GSM:
0888641168
email:
lokator@dir.bg,
sales@lokatork.com
www.lokatork.com
За контакти:
инж. Лозан Гьорев; Красимир Даков
Година на основаване:
1990 г.
Дейност:
Продажби и сервиз на специализирана
контролно  измервателна апаратура и
лични предпазни средства.
Продукти:
Локатори, кабелотърсачи, ехометри (TDR),
термовизионни камери, мегаомметри,
микроомметри, удароимпулсни
генератори (щос), прибори за откриване
точното място на повредата по силови и
телекомуникационни кабели, прогарящи
устройства и др.
Партньорство:
INTERENG, DELTATRONIC TECHNOLOGY,
NEUMANN ELEKTROTECHNIK, SUBSITE, HIGH
VOLTAGE DIAGNOSTIC, WORK ITALIA, HT
ITALIA, TEMPOTEXTRON, AMPROBE, BEHA,
PEAKTECH, KIMO CONSTRUCTEUR, EXTECH
INSTRUMENTS, HAZDUST, NDB, CROWCON,
TELEGAN, TIME ELECTRONICS, HAEFELY,
TETTEX, HIPOTRONICS, MEGABRAS,
VANGUARD INSTRUMENTS, SINUS
MESSTECHNIK, MMF, DYNASONICS, MORGAN
SCHAFFER, WUHAN GUIDE, TROTEC, KELLER
HCW и др.

Address:
1202, Sofia, Zar Samuil 116
Phone: +359 2 9621881, 9622138
Fax:
+359 2 9622139
GSM:
+359 888641168
email: lokator@dir.bg,sales@lokatork.com
www.lokatork.com
Contacts:
MSc(Eng) Lozan Giorev; Krassimir Dakov
Established:
1990
Scope of activity:
Sales and service of specialized control, meas
uring and safety equipment.
Products:
Locators, tracers, cable avoidance tools,
reflectometers (TDR), thermal imagers,
megaohmmeters (insulation testers),
microohmmeters, surge generators, fault
pinpointing systems for HV, MV and LV
cables, burn down devices, cable selection
sets, HV testers, VLF testers, dielectric
strength test systems, oil testers, power
network analyzers.
Business partnership:
INTERENG, DELTATRONIC TECHNOLOGY,
NEUMANN ELEKTROTECHNIK, SUBSITE, HIGH
VOLTAGE DIAGNOSTIC, WORK ITALIA, HT
ITALIA, TEMPOTEXTRON, AMPROBE, BEHA,
PEAKTECH, KIMO CONSTRUCTEUR, EXTECH
INSTRUMENTS, HAZDUST, NDB, CROWCON,
TELEGAN, TIME ELECTRONICS, HAEFELY, TET
TEX, HIPOTRONICS, MEGABRAS, VANGUARD
INSTRUMENTS, SINUS MESSTECHNIK, MMF,
DYNASONICS, MORGAN SCHAFFER...

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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М+С ХИДРАВЛИК АД
Адрес:
Адрес:
6100 Казанлък,
Козлодуй №№68
68
6100
Kazanlak,ул.“Козлодуй”
Телефон: +35943165167
Телефон
0431 / 65167
Факс:
0431 / 64114
Факс: +35943164114
email:
msh@mshydraulic.com
e-mail: msh@ms-hydraulic.com
www.mshydraulic.com
www.ms-hydraulic.com
Ръководител:
Ръководител:
Инж.
Николай Обретенов
Владимирна
Спасов
– Прокурист
Година
основаване:
1963
За контакти:
Дейност:
Марин Маринов – Директор за връзки с
Производство
инвеститорите и продажба на хидравлични
мотори, сервоуправления, клапани,
e-mail: mmarinov@ms-hydraulic.com
спирачки
и аксесоари към тях..
Година на основаване:
Продукти:
Хидравлични
мотори, сервоуправления,
1963
клапани, спирачки, хидравлични колонки.
Дейност:
Производство и продажба на хидравлични мотори,
сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари
към тях..
Продукти:
Хидравлични мотори, сервоуправления, клапани,
спирачки, хидравлични колонки.
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M+S HYDRAULIC PLC
Address:
Address:
68,
Kozloduy
Str., 6100
6100
Kazanlak,
68,Kazanlak
Kozloduy Str.
Phone:
Phone:+35943165167
+359 431 / 65167
Fax:+35943164114
+359 431 / 64114
Fax:
email: msh@mshydraulic.com
e-mail: msh@ms-hydraulic.com
www.mshydraulic.com
www.ms-hydraulic.com
Executive:
MSc(Eng) Nikolay Obretenov
Executive:
Established:
Vladimir
Spasov – Procurator
1963
Contacts:
Scope of activity:
Marin
Marinovand
– IRtrade
Director
Production
of hydraulic motors,
e-mail:
mmarinov@ms-hydraulic.com
steering
units, valves, brakes and accessories.
Established:
Products:
1963
Hydraulic motors, steering units, valves, brakes
and accessories.
Scope
of activity:
Production and trade of hydraulic motors, steering
units, valves, brakes and accessories.
Products:
Hydraulic motors, steering units, valves, brakes and
accessories.
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МАКРИС-ГПХ ООД

MAKRIS-GPH LTD.

Адрес:
1360, София, ” 3019 ” №1
Телефон
02 925 08 48
Факс:
02 925 26 20
GSM:
0888 602 181
email:
makris@mbox.contact.bg
www.gph.net/bul
Ръководител:
инж. Ганчо Ганев
За контакти:
инж. Лилия Милова
Година на основаване:
1997 г.
Дейност:
Търговия с продукти за енергетиката и
електротехниката.
Продукти:
Електроарматура за кабели и проводници,
инструменти, електроматериали.
Партньорство:
Nexans Power Accessories Germany GmbH
 GPH, Euromold, Cembre S.p.A., Plymouth
Rubber Europa S.A., DEHN&SÖHNE GmbH+Co.
KG, Intercable s.r.l., Klemsan.

Address:
1360, Sofia, 1, 3019 Str.
Phone: +359 2 925 08 48
Fax:
+359 2 925 26 20
GSM:
+359 888 602 181
email: makris@mbox.contact.bg
www.gph.net/bul
Executive:
MSc(Eng) Gantcho Ganev
Contacts:
MSc(Eng) Liliya Milova
Established:
1997
Scope of activity:
Trade with products for power and electrical
engineering.
Products:
Electrical fittings for cables and conductors,
tools, installation equipment.
Business partnership:
Nexans Power Accessories Germany GmbH
 GPH, Euromold, Cembre S.p.A., Plymouth
Rubber Europa S.A., DEHN&SÖHNE GmbH+Co.
KG, Intercable s.r.l., Klemsan.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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МЕХАТРОНИКА АД
Адрес:
5300, Габрово
Ул. Р.Даскалов 7
Телефон ++ 359 66 817514
Телефон/Факс: ++ 359 66 817501
e-mail: Mechatronica@stsbg.com
www.kombis.net
Ръководител:
инж. Мирослав Хинков – Изпълнителен Директор
За контакти:
инж. Мариана Маркова – Търговски Директор;
тел. ++ 359 66 817-512
Година на основаване:
1961
Брой служители:
80
Дейност:
Развойна, производствена и инженерингова
дейност в областта на линии за производство и
пълнене на гъвкави опаковки предназначени за
козметичната, фармацевтичната и хранителновкусовата индустрия.
Продукти:
Автоматизирани линии за производство на
ламинатни туби;
Автоматизирани линии за производство и пълнене
на ламинатни туби
Партньорство:
Polytype AG, Switzerland
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MECHATRONICA S.C.
Address:
5300, Gabrovo
7, R. Daskalov str.
Phone: ++ 359 66 817514
Phone/Fax: ++ 359 66 817501
e-mail: Mechatronica@stsbg.com
Web site: www.kombis.net
Executive:
Miroslav Hinkov - CEO
Contact:
Mariana Markova – Commercial Manager;
tel. ++ 359 66 817512
Established:
1961
Staff:
80
Business:
Mechatronica S.C. is a Bulgarian – Swiss machine
manufacturer, specializing in the design and build of
unique, high performance automatic packaging lines
for paste and liquid products used in personal care,
cosmetics, beverage and the pharmaceutical industry.
Products:
Automatic Laminated Tube Making Machines;
Tube Forming, Filling and Sealing machines.
Company relation:
Polytype AG, Switzerland

ММ МЕХАНИКС ООД

MM MECHANICS LTD.

Адрес:
4406 с. Драгор, Област Пазарджик, Ул.
„Втора” №1
Телефон
034 95 00 05
Факс:
034 44 47 23
GSM:
0887 424611
email:
mmmechanics@abv.bg
www.mmmechanics.com
Ръководител:
Инж. Ангел Чолаков
За контакти:
Росица Йорданова
Година на основаване:
2000 г.
Дейност:
Механична обработка на отливки и детайли
от стомана и алуминий, прахово и течно
боядисване, термообработка.
Продукти:
Инструменти за подови покрития,
линоинструменти.
Партньорство:
SZAR, Швейцария.

Address:
4406 Dragor, Pazardjik, 1 Second Str.
Phone: +359 34 95 00 05
Fax:
+359 34 44 47 23
GSM:
+359 887 424611
email: mmmechanics@abv.bg
www.mmmechanics.com
Executive:
MSc(Eng) Angel Cholakov
Contacts:
Rositsa Yordanova
Established:
2000
Scope of activity:
The company is specialized in mechanical
processing of aluminum and steel parts,
production of instrumental equipment,
production of varied tools for flooring, powder
coatings and heat treatment. MM Mechanics
Ltd. also produces different kinds of assem
blies.
Products:
Tools for flooring.
Business partnership:
SZAR, Schweiz.
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МИС СИСТЕМИ 70 ЕООД

MIS SYSTEMS 70 LTD

Адрес:
9002, Варна, Бул. „Осми Приморски Полк”
№ 128 етаж № 2 офис № 26
Телефон
052 / 30 19 26
Факс:
052 / 30 19 26
GSM:
0899 / 136 334
email:
zarena@mail.bg
www.mssystems.eu
Ръководител:
Светозар Захариев
За контакти:
Светозар Захариев
Година на основаване:
2005 г.
Дейност:
Дружеството извършва търговска дейност
със складово, търговско и хладилно
оборудване. Предметът на дейност включва
проектиране, доставка и монтаж на стелажи
за складове и магазини, както и хладилни
витрини и изграждане на хладилни камери.
Продукти:
Стелажи за складове и магазини, щендери,
хладилни витрини и агрегати.
Партньорство:
MARKET RAF, EFE, COZUM, NOKTA DIZAYN,
DIKTAS.

Address:
9002, Varna, Bulv. “Osmi Primorski Polk” No
128 fl. No 2 office No 26
Phone: +359 52 / 30 19 26
Fax:
+359 52 / 30 19 26
GSM:
+359 899 / 136 334
email: zarena@mail.bg
www.mssystems.eu
Executive:
Svetozar Zahariev
Contacts:
Svetozar Zahariev
Established:
2005
Scope of activity:
The company performs business with storage,
market refrigeration equipment. Scope of ac
tivities includes design, supply and installation
of racks for warehouses and stores, as well as
cabinets and construction of cold rooms.
Products:
Equipment for markets and storages, standers,
refrigeration cabinets, aggregates.
Business partnership:
MARKET RAF, EFE, COZUM, NOKTA DIZAYN,
DIKTAS.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

МУЛТИКОМ ООД

MULTICOM LTD

Адрес:
1000, София, Ул. “Цар Симеон” № 57
Телефон
983 59 69
Факс:
983 52 97
GSM:
0888 95 66 76
email:
multicom@multicom.bg
www.multicom.bg
Ръководител:
Румен Софков
За контакти:
Румен Софков
Година на основаване:
1990 г.
Дейност:
Компютърна техника и сервиз.
Продукти:
Компютри, мрежи, консумативи.
Партньорство:
HP, IBM, DELL, INTEL, ASUS, ACER, MICROSOFT,
OKI, APC.

Address:
1000, Sofia, Tsar Simeon str. 57
Phone: +359 2 983 59 69
Fax:
+359 2 983 52 97
GSM:
+359 888 95 66 76
email: multicom@multicom.bg
www.multicom.bg
Executive:
Rumen Sofkov
Contacts:
Rumen Sofkov
Established:
1990
Scope of activity:
Service and support of PCs,
printers,laptops,routers, UPSs, internet service
provider, networks development, assembling
of computer equipment.
Products:
PC,LAN, comsumables.
Business partnership:
IHP, IBM, DELL, INTEL, ASUS, ACER, MICRO
SOFT, OKI, APC.
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МУСАЛА СОФТ

MUSALA SOFT

Адрес:
1057, София, бул. Драган Цанков 36
Телефон
+359 2 969 58 21
Факс:
+359 2 969 58 22
email:
bizdev@musala.com
www.musala.com
Ръководител:
Елена Маринова
За контакти:
bizdev@musala.com
Година на основаване:
2000 г.
Дейност:
 Изграждане, реинженеринг и интеграция
на информационни системи, и ИТ консулти
ране;
 Мусала Софт е сертифицирана по стандарта
за управление на качеството ISO 9001:2000,
притежава ИТ Марк и CMMI Level 3 сертифи
кати. Компанията е IBM Premier Business
Partner for Software, Microsoft Gold Certi
fied Partner, Oracle Certified Partner и TIBCO
Consulting Partner. Висококвалифицираните
професионалисти на компанията са серти
фицирани от лидерите в бранша  IBM,
Cognos, Macromedia, Microsoft, Oracle, BEA,
Sun, TIBCO.
 Мусала Софт е с доказана репутация на
надежден бизнес партньор благодарение на
множеството си успешни проекти.
Партньорство:
 IBM Premier Business Partner for Software
 Microsoft Gold Certified Partner
 Oracle Certified Partner
 TIBCO Consulting Partner

Address:
1057, Sofia, 36 Dragan Tsankov blvd.
Phone: +359 2 969 58 21
Fax:
+359 2 969 58 22
email: bizdev@musala.com
www.musala.com
Executive:
Elena Marinova
Contacts:
bizdev@musala.com
Established:
2000
Scope of activity:
 Musala Soft is a software engineering services
company, specialized in execution of complex
geographically distributed software projects, IT
consulting and solution implementation.
 Musala Soft is ISO 9001:2000 certified, holds
IT Mark and CMMI Level 3 certifications. We are
an IBM Premier Business Partner for Software,
Microsoft Gold Certified Partner, Oracle Certi
fied Partner and TIBCO Consulting Partner.
Members of our highly skilled staff hold profes
sional certifications from leading technology
providers  IBM, Cognos, Macromedia, Micro
soft, Oracle, BEA, Sun, TIBCO and have extensive
experience with enterpriselevel projects.
 Musala Soft reputation as a reliable service
provider is result from our track record of suc
cessful projects and satisfied clients.
Business partnership:
 IBM Premier Business Partner for Software
 Microsoft Gold Certified Partner
 Oracle Certified Partner
 TIBCO Consulting Partner.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

НАЙДЕН КИРОВ АД
Адрес:
7005, Русе, бул. Липник No 38
Телефон
+359/82/844 132
Факс:
+359/82/844 136
GSM:
+359/82/844 136
email:
office@naidenkirov.com
www.naidenkirov.com
Ръководител:
Илан Илани
За контакти:
Венцеслав Неделков производствен
мениджър
Година на основаване:
1901 г.
Дейност:
Производство и търговия с
електроинсталационни изделия.
Продукти:
Ключове и контакти за открит и скрит
монтаж; всички видове преносими
контакти и разклонители; водозащитени
серии; осветителни тела, включително
всички видове фасунги; щепсели и
щекери; клавишни ключове; електрически
табла за скрит и открит монтаж и други
електроинсталационни изделия за ниско
напрежение и за домакинството.

NAIDEN KIROV JSC
Address:
7005, Rousse, 38, Lipnik Blvd.
Phone: +359/82/844 132
Fax:
+359/82/844 136
GSM:
+359/82/844 136
email: office@naidenkirov.com
www.naidenkirov.com
Executive:
Ilan Ilani
Contacts:
Ventseslav Nedelkov  Production Manager
Established:
1901
Scope of activity:
Production and trade with electrotechnical
accessories.
Products:
Switches and socket outlets for surface and
flush mounting; all types of portable socket
outlets and multisockets; waterproof series;
lighting features including all types of lam
pholders; plugs and plug connectors; switches
for electrical appliances; electrical boardss for
flush and surface mounting and other house
hold and low voltage accessorie.
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ОМЕГА СОФТ ООД

OMEGA SOFT LTD.

Адрес:
1504, София, ул. Стара планина №41
Телефон
02 4396860
Факс:
02 4396865
email:
office@omegasoft.bg
www.omegasoft.bg
Ръководител:
Веселин Гергинов
За контакти:
Весела Йорданова
Година на основаване:
1994 г.
Дейност:
Проектиране, разработка, внедряване
и поддръжка на софтуерни решения за
управление на бизнеса – ЕRP, CRM, HRM.
Продукти:
Omeks 2000, Omeks CRM, Omeks SAFE, Omeks
Enterprise, RENTAOMEKS .
Партньорство:
Microsoft Dynamics NAV, Ажур®L5.5.

Address:
1504, Sofia, Stara planina str.41
Phone: +359 2 4396860
Fax:
+359 2 4396865
email: office@omegasoft.bg
www.omegasoft.bg
Executive:
Veselin Gerginov
Contacts:
Vesela Jordanova
Established:
1994
Scope of activity:
Design, development and support of economi
cal software  ЕRP, CRM, HRM.
Products:
Омекс 2000, Омекс СРМ, Омекс Сейф, Омекс
Ентърпрайз, RENTAOMEKS.
Business partnership:
Microsoft Dynamics NAV, Ажур®L5.5.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ПАНИМЕКС ЕООД
Адрес:
ул. Оборище 102, ет. 2, офис 5
Тел.: 02/ 944 22 63, 944 22 36
Факс: 02/ 944 22 56
Е-mail: info@panimex.eu
www.panimex.eu
Ръководител:
Иво Русев
За контакти:
Иво Русев - управител

PANIMEX LTD

Предмет на дейност:
Консултантска дейност в областта на търговията с
електротехнически и индус- триални стоки.
Доставка ел. машини ВН и НН: ел. мотори,
ел. генератори, инвертори, честотни силови
управления, стартери, системи за динамична
компенсация на реактивна енергия, софтуер за
управление, взривозащитени решения.
Инженеринг и комплектна доставка на проекти в
енергетиката и индустрията.
Системи за съхранение на ел. енергия.

Address:
1505 Sofia
102, Oborishte Str.
Tel.: +359 2/ 944 22 63, 944 22 36
Fax: +359 2/ 944 22 56
E-mail: info@panimex.eu
www.panimex.eu
Executive:
Ivo Russev
Contact:
Ivo Russev - manager
Scope of activity:
Consulting services in the field of trade with electrotechnical and industrial goods.
Supply of HV and LV electric machines: el. motors
and generators, inverters, VFD, starters, systems for
dynamic compensation of reactive energy, software for
control and management, EX solutions.
Engineering and turn-key supplies for projects in the
industry and energy sectors.
Energy storage systems.

Партньорства с чужди фирми:

Partnership with foreign companies:

NIDEC ASI S.p.A. - Италия (бивша Ansaldo Sistemi
Industriali)

NIDEC ASI S.p.A. - Italia (former Ansaldo Sistemi
Industriali)
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„ПАРИС” ООД
Адрес:
7000, Русе, Пл.”Дунав” №2
Телефон
082 820234
Факс:
082 820234
GSM:
0899970670
email:
paris_ood@abv.bg
gutmansystems.com
Ръководител:
Анатоли Паришков
За контакти:
Анатоли Паришков
Година на основаване:
2004 г.
Дейност:
Внос и търговия на машини и съоръжения
в областта на подемно  транспортната
техника.
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“PARIS” LTD
Address:
7000, Ruse, Dunav 2
Phone: +359 82 820234
Fax:
+359 82 820234
GSM:
+359 899970670
email: paris_ood@abv.bg
gutmansystems.com
Executive:
Anatoli Parishkov
Contacts:
Anatoli Parishkov
Established:
2004
Scope of activity:
Import and trade business of lifting equip
ment, material handling and storage equip
ment, chain, wire rope and hydraulic tools.
Products:
Lifting equipment, material handling and stor
age equipment.
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ПОЛИПАК ООД

POLYPAC LTD.

Адрес:
9300, Добрич, бул. 25.септември, 39, ап.22
Телефон
058 605377
Факс:
058 604308
GSM:
089 8631395; 089 8662306
email:
polypac@abv.bg
www.polypac.dir.bg
Ръководител:
Стефан Керанов
За контакти:
Стефан Керанов
Година на основаване:
2003 г.
Дейност:
Внос и продажба на антикорозионни
материали по метода VCI (хартия,
полиетилен, течности) за всички видове
метали и изделия от тях и на специални
опаковъчни хартии.
Продукти:
Aнтикорозионни хартии и полиетилен,
крепирана хартия, битумна хартия,
силиконизирана хартия.
Партньорство:
Германия.

Address:
9300, Dobrich, 25.september boul., 39, ap.22
Phone: +359 58 605377
Fax:
+359 58 604308
GSM:
+359 89 8631395;
+359 89 8662306
email: polypac@abv.bg
www.polypac.dir.bg
Executive:
Stefan Keranov
Contacts:
Stefan Keranov
Established:
2003
Scope of activity:
Import of anticorrosion materials based on VCI
method (papers, polythene, fluids) for all met
als and metal products and of special packing
papers.
Products:
Anticorrosion papers and polythene, crepe
papers, bitumen papers, silicon papers.
Business partnership:
Germany.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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“РАЛОМЕКС”АД

RALOMEX AD

Адрес:
7330 Завет, Ул. Освобождение № 3
Телефон
08442 3300; 2126
Факс:
08442 2071
GSM
0889385523
email:
order@ralomex.com
www.ralomex.com
Ръководител:
инж.Мехмед Узунов
За контакти:
08442 3311
Година на основаване:
1976
Дейност:
Производство на плугове, култиватори,
дискови брани и други земеделски машини.
Продукти:
Плуговенавесни и прикачни, култиватори
окопни и за слято култивиране, дискови
брани.

Address:
7330 Zavet, 3 Osvobozdenie Str.
Phone: +359 8442 3300; 2126
Fax:
+359 8442 2071
GSM
+359 889385523
email: order@ralomex.com
www.ralomex.com
Executive:
MSc(Eng) Mehmed Uzunov
Contacts:
+359 8442 3311
Established:
1976
Scope of activity:
Production of ploughs, cultivators and disk
harrows.
Products:
Production of ploughs, and deep ploughing,
cultivators for blind soil preparation and row
crop cultivators, heavyduty disk harrows with
improved bearing.
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РОБЕРТ БОШ ЕООД

ROBERT BOSCH EOOD

Адрес:
1407, София, бул. „Черни връх” 51Б, FPI
Бизнес Център
Телефон
(02) 962 52 95
Факс:
(02) 962 54 27
email:
boschbg@bg.bosch.com
www.bosch.bg
Ръководител:
Лена Петкова  изпълнителен директор
Мартин Василев  ръководител
направление електроинструменти
За контакти:
Лена Петкова  изпълнителен директор
Мартин Василев  ръководител
направление електроинструменти
Николай Хрусанов  мениджър ключови
клиенти
Година на основаване:
1993 г.
Дейност:
Продажба и сервиз на Електроинструменти
Bosch, CST/berger, Skil, Skil Masters, Dremel и
градинска техника Bosch
Продажба на консуматив Bosch.
Продукти:
Локатори, кабелотърсачи, ехометри (TDR),
Професионални електроинструменти Bosch
Измерватeлна техника CST/berger
Електроинструменти за домашния майстор
и градинска техника Bosch
Електроинструменти Skil и Skil Masters
Електроинструменти Dremel.
Партньорство:
Киров АД, Евромаркет ООД, Крос3 ООД,
Тръпкови ООД,
Войнишки ООД и др.

Address:
1407, Sofia, 51B Cherni Vrah Blvd. , FPI Busi
ness Center
Phone: + 359 2 962 52 95
Fax:
+ 359 2 962 54 27
email: lboschbg@bg.bosch.com
www.bosch.bg
Executive:
Lena Petkova  Executive Director
Martin Vassilev  Country Sales Director  Divi
sion Power Tools
Contacts:
Lena Petkova  Executive Director
Martin Vassilev  Country Sales Director  Divi
sion Power Tools
Nikolay Hrussanov  KPM
Established:
1993
Scope of activity:
SSales and Service of Power Tools Bosch, CST/
berger, Skil, Skil Masters, Dremel and Lawn
and Garden Tools Bosch,
Sales of Accessories Bosch.
Products:
Professional Power Tools Bosch
Intelligent Measuring Tools CST/berger
DIY Power Tools Bosch
DIY Lawn and Garden Tools Bosch
DIY Power Tools Skil
Power Tools Skil Masters
Power Tools Dremel.
Business partnership:
Kirov JSC, Evromarket Ltd, Kross3 Ltd., Trap
kovi Ltd,
Voinishki Ltd etc.

Направление Електроинструменти
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Division Power Tools

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
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ЕЛЕКТРОНИКА
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“САМЕЛ-90” АД

САМЕЛ-90 LTD.

Адрес:
2000 Самоков, Преспа 18
Телефон
0722/68240
Факс:
0722/66337
email:
office@samel90.com,
marketing@samel90.com
www.samel90.com
Ръководител:
инж. Петър Георгиев
За контакти:
0722/668240
Година на основаване:
1964 г.
Дейност:
Проектиране, производство и търговия с:
продукти със специално предназначение,
радарни системи, електронни продукти с
гражданско предназначение, механични
части и възли, инструментално оборудване,
детайли и възли от бакелит, гума и
пластмаса, галванично и лакобояджийско
покритие, феритни и пиезокерамични
детайли, гама енергоспестяващи
осветителни тела с мощни светодиоди.

Address:
2000, Samokov, 18 Prespa Str.
Phone: +359 722/68240
Fax:
+359 722/66337
email: office@samel90.com,
marketing@samel90.com
www.samel90.com
Executive:
MSc(Eng) Petar Georgiev
Contacts:
+359 722/668240
Established:
1964
Scope of activity:
Design, production and trade: products for
specific purposes, radar systems, electronic
products for civil use, mechanical parts and
assemblies, tooling equipment, components
and assemblies of bakelite, rubber and plastic,
plated and epoxy coating ferrite and piezocer
amic details, gamma energy saving lamps with
power LEDs .
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СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

SGS BULGARIA LTD.

Адрес:
1504, София, Цар Освободител 25А
Телефон
+359 2 9 10 15
Факс:
+359 2 981 81 43
email:
sgs_bulgaria@sgs.com
www.sgs.com; www.sgs.bg;
Ръководител:
Димитър Марикин
За контакти:
Димитър Марикин
Година на основаване:
1991 г.
Дейност:
Контрол, сертификация и освидетелстване
на стоки и производствени процеси,
консултации по организационни и
технически въпроси, независим надзор,
фумигация, дезинсекция, дезинфекция
и дератизация, складови и спедиторски
услуги, създаване и експлоатация на
лаборатории за анализи, експертизи по
защита на здравето и опазване на околната
среда, изграждане и сертификация на
системи по качеството, съгласно стандарти,
верификация, съгласно Европейската
схема за търговия с емисии на парникови
газове; екологични анализи  например
стационарни източници на емисии, води,
почви.

Address:
1504, Sofia, 25A Tzar Osvoboditel blvd.
Phone: +359 2 9 10 15
Fax:
+359 2 981 81 43
email: sgs_bulgaria@sgs.com
www.sgs.com; www.sgs.bg;
Executive:
Dimitar Marikin
Contacts:
Dimitar Marikin
Established:
1991
Scope of activity:
Control, certification and evaluation of products
and production processes, consultation on
organizational and technical issues, independ
ent supervision, fumigation, desinsection,
disinfection and deratisation, warehouse and
logistic services, creation and exploitation of
laboratories for analysis, expertise on health
protection and environmental protection,
implementation and certification of quality
management systems, according to standards,
verification, according to European scheme for
greenhouse gas emissions trading; ecological
analysis – for example stationary sources of
emissions, water, soil.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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СИБЕЛ ООД

SIBEL LTD

Адрес:
1505 София
Ул. Оборище 102, офис 5
Тел: 02/ 944 22 36; 944 22 63
Факс: 02/ 944 22 56
e-mail: info@sibel.bg
web site: www.sibel.bg
Ръководител:
Иво Русев
За контакти:
Иво Русев - управител
Петър Русев - търг. отдел
Година на основаване:
1994 г.
Брой служители:
5
Дейност:
• Бизнес с компоненти и материали за електротехничес
ката промишленост, както и с готови електротехнически
изделия.
• Представител за българския пазар на редица водещи
европейски производители на електротехнически стоки.
• Намира пазари в чужбина за изделията на българската
електротехническа промишленост.
Продукти:
Термозащити и варистори; кабелни накрайници,
клеми и капсули; специални болтове и крепежи;
вентилаторни перки и кожуси; шпонки; импрегнационни
лакове и смоли; феродо; клемни табла и клемни кутии;
кондензатори и подложки за кондензатори; щуцери;
алуминиеви тела за електромотори, фланци, щитове;
кабели и проводници; лагерни изравнителни шайби и
пружини; семерини и лагери; изолационни материали,
бандажни ленти, самозалепващи ленти; светофари;
носещи кабелни въжета за антени и контактни мрежи; ел.
изолационни хартии и картони за трансформатори
Партньорство:
Thermik, Keko Varicon, Von Roll, Nuova Pressofondal,
Huber+Suhner, Inarca, Ducati Energia, Filtomatic, Linear
Composites, Weidmann, Italgard и др.

Address:
1505 Sofia, Bulgaria
102 Oborishte Str., office 5
tel: +359 2 944 22 36; 944 22 63
fax: +359 2 944 22 56
e-mail: info@sibel.bg
web site: www.sibel.bg
Executive:
Ivo Russev
Contact person:
Ivo Russev - manager
Petar Russev - sales department
Estabilished:
1994
Staff:
5
Business activities:
• Import and distribution of components and materials for
the Bulgarian electrical engineering industry.
• Representative on the Bulgarian market of leading European producers of electrical engineering products.
• Assists the producers to find markets abroad.
Products:
Thermal protectors and varistors; cable terminals; special
bolts and fasteners; fans and fan covers; shaft keys;
impregnation varnishes and resins; friction materials for
brakes; terminal boards and terminal boxes; alluminium
frames, flanges and shields for electric motors; cables and
cable terminals; bearing springs; insulation materials,
laminates, adhesive tapes; traffic lights; supporting ropes
for antennas and supplying nets, Insulation papers for
transformers and transformer-board.
Business partnership:
Thermik, Keko Varicon, Von Roll, Nuova Pressofondal,
Huber+Suhner, Inarca, Ducati Energia, Filtomatic, Linear
Composites, Weidmann, Italgard etc.

СИМЕНС ЕООД

SIEMENS EOOD

Адрес:
1309, София, Кукуш 2
Телефон
+359 2 8115 650
Факс:
+359 2 8115 660
email:
Doichin.Cholakov@siemens.com
www.siemens.bg
Ръководител:
Боряна Манолова
За контакти:
+359 2 8115 611
Година на основаване:
1998 г.
Дейност:
Siemens AG (Берлин и Мюнхен) е глобален
лидер в областта на електрониката и
електротехниката, който разработва и
произвежда високотехнологични продукти,
проектира и инсталира сложни системи
и предлага широка гама от специфични
решения, съобразени с индивидуалните
изисквания на клиента. Компанията развива
дейността си в трите сектора „Индустрия”,
„Енергетика” и „Здравеопазване”.
Понастоящем в нея работят 430 000
служители от цял свят. Повече от 160
години Siemens е символ на технологично
съвършенство, новаторство, качество,
надеждност и глобално присъствие. През
финансовата 2008г. Siemens отчита приходи
от 77.3 млрд. евро и доходи от оперативна
дейност в размер на 5.9 млрд. евро (IFRS).

Address:
1309, Sofia, 2 Kukush Str.
Phone: +359 2 8115 650
Fax:
+359 2 8115 660
email: Doichin.Cholakov@siemens.com
www.siemens.bg
Executive:
Boriana Manolova
Contacts:
+359 2 8115 611
Established:
1998
Scope of activity:
TSiemens AG (Berlin and Munich) is a global
powerhouse in electronics and electrical engi
neering, operating in the industry, energy and
healthcare sectors. The company has around
430,000 employees (in continuing operations)
working to develop and manufacture products,
design and install complex systems and
projects, and tailor a wide range of solutions
for individual requirements. For over 160 years,
Siemens has stood for technological excellence,
innovation, quality, reliability and international
ity. In fiscal 2008, Siemens had revenue of €77.3
billion and income from continuing operations
of €5.9 billion (IFRS).
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СИНХРОН-С ООД

SYNCHRON-S LTD.

Адрес:
1504, София, Кракра 19А
Телефон
02 944 14 04
Факс:
02 946 12 15
GSM:
0884 852 720
email:
synchrons@synchrons.com
www.synchrons.com
Ръководител:
Николай Стойчев
За контакти:
Николай Стойчев
Година на основаване:
1992 г.
Дейност:
ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ НА СИСТЕМИ ЗА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ:
Проектиране, узаконяване и изграждане
на спринклерни и известителни противо
пожарни инсталации, системи за пожаро
гасене с водна мъгла и пяна, системи за
пожарогасене с газ, системи за превенция на
пожара; Интеграция на системи за сигурност
като охрана, контрол на достъп, отчитане
на работно време и видеонаблюдение;
Мълниезащитни и заземителни системи.
Продукти:
Системи за пожарогасене и пожароизвес
тяване; Системи за сигурност  контрол
на достъп, отчитане на работно време,
охрана и видеонаблюдение; Системи за
мълниезащита и заземяване..
Партньорство:
LPG Tecnicas en Extincion  изкл. представител
SIEMENS FSP  оторизиран представител
ROLLAND SPRINKLERS  изкл. представител

Address:
1504, Sofia, 19A Krakra Str.
Phone: + 359 2 944 14 04
Fax:
+ 359 2 946 12 15
GSM:
+ 359 884 852 720
email: synchrons@synchrons.com
www.synchrons.com
Executive:
Nikolay Stoytchev
Contacts:
Nikolay Stoytchev
Established:
1992
Scope of activity:
COMPLETE ENGINEERING OF FIRE SAFETY AND
SECURITY SYSTEMS: Design, Project Legaliza
tion and Installation of Fire Alarm Systems,
Conventional Sprinkler Systems, Fire Extin
guishing Systems with water mist and foam,
Fire Extinguishing Systems with gas, Active Fire
Prevention Systems; Integration of Security
Systems such as Intrusion Detection, Access
Control, Time Attendance and Video Surveil
lance; Lightning Protection Systems.
Products:
Fire Alarm and Fire Extinguishing Systems;
Security Systems  Intrusion Detection, Access
Control, Time Attendance and Video Surveil
lance; Lightning Protection Systems.
Business partnership:
LPG Tecnicas en Extincion  exclusive repre
sentative
SIEMENS FSP  representative
ROLLAND SPRINKLERS  exclusive representa
tive.
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„СПАЙДЪР-1” ООД
Адрес:
8000, Бургас, „Морска” 26
Телефон
056 840974
Факс:
056 840974
GSM:
0889 814 830
email:
spider1ltd@abv.bg
http://electronicssp.com/
Ръководител:
Димитър Пешев
За контакти:
0889 814 830
Година на основаване:
2005 г.
Дейност:
Професионално проектиране,
изграждане, поддръжка и експлоатация
на ветроенергийни съоръжения и
фотоволтаични електроцентрали.
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SPIDER-1 LTD.
Address:
8000, Burgas, Morska 26
Phone: +359 56 840974
Fax:
+359 56 840974
GSM:
+359 889 814 830
email: spider1ltd@abv.bg
http://electronicssp.com/
Executive:
Dimitar Peshev
Contacts:
+359 889 814 830
Established:
2005
Scope of activity:
Professional projection, installation, mainte
nance and exploitation of wind and photo
voltaic power stations.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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СПАРТАК АД
Адрес:
8000 Бургас, Одрин № 3
Телефон +35956880080
Факс: +35956831553
e-mail: spartak@spartak.bg
www.spartak.bg

Address:
3, Odrin Str., 8000, Burgas
Phone: +35956880080
Fax: +35956831553
e-mail: spartak@spartak.bg
www.spartak.bg

Ръководител
Кирил Яков – изпълнителен директор

Executive:
Kiril Yakov – Executive Director

Година на основаване:
1928

Established:
1928

Дейност:
Основният български производител на
вентилационна и горивна техника.

Scope of activity:
Big producer of ventilation and burning equipment.

Продукти:
Метални изделия
Вентилатори и вентилационна техника
Горивна техника
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SPARTAK JSC

Products:
Metal racks
Fans (Centrifugal fans, Ducted fans, Roof fans, Axial
fans)
Burning equipment (Diesel burners, Fuel oil burners,
Gas burners, Dual fuel burners, Diesel-fired air heaters)
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„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС
СИСТЕМИ” АД

„SPECIALIZED BUSINESS SYSTEMS”
PLC

Адрес:
1517, София, „Бесарабия” № 24
Телефон
(02) 91 945
Факс:
(02) 945 5959
GSM:
0898 777 319
email:
sbs@sbs.bg
www.sbs.bg, www.homepc.bg
Ръководител:
Кирил Желязков
За контакти:
kjeliazkov@sbs.bg
Година на основаване:
1989 г.
Дейност:
 Внос и износ, дистрибуция и сервизиране
на PC компоненти и системи;
 Доставка, инсталация и сервизиране на
компютърна техника и офис автоматизация;
 Системна интеграция  изграждане на
цялостни решения за информационни
системи  Персонални компютри, Сървъри,
Базов и приложен софтуер – монтаж,
обучение и консултации и др.
Продукти:
Компютърни системи, асемблирани в
България, под запазена търговската марка
“SBS”  конфигурации от сериите Home PC,
Easy Line, Speedy Line, Profi Line, Eraser и
Atlantis. Марките за продукти “SBS”, “Home
PC” и за услуги “City LAN” са регистрирани в
Патентно ведомство на Република България.
Компанията е единствен представител за
България на марките MediaTech и Active Jet.
Партньорство:
Microsoft, Samsung, BULL SA , упълномощен
търговец на IBM / Lenovo, Acer Computer,
Hewllet Packard, Fujitsu Siemens, Benq, Canon,
Intel, 3Com, Lexmark, Toshiba

Address:
1517, Sofia, 24 Besarabia str.
Phone: +359 2 91 945
Fax:
+359 2 945 5959
GSM:
+359 898 777 319
email: lsbs@sbs.bg
www.sbs.bg, www.homepc.bg
Executive:
Kiril Jeliazkov
Contacts:
kjeliazkov@sbs.bg
Established:
1989
Scope of activity:
 Engineering of computer networks and
integrated solutions for office;
 Import and export, distribution and service of
PC components and systems;
 Personal computers – assembly, technical
support, training and consultancy.
Products:
The company offers its partners and clients com
puter systems assembled in Bulgaria under the
trademarks “SBS” and “Home PC”, which undergo
the obligatory thermal and onstand tests and
internetbased services called “City Lan” wich are
registered in Bulgarian Patent Department.
Business partnership:
Business and service partner of a number of
world famous IT leaders as Microsoft, Sam
sung, BULL SA , IBM / Lenovo, Acer Computer,
Hewllet Packard, Fujitsu Siemens, Benq,
Canon, Intel, 3Com, Lexmark, Toshiba etc.
SBS PLC is an exclusive representative of
MediaTech Polska SP. Z O.O. and ACTION.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

START ENGINEERING JSCO

Адрес:
София 1220, ул. Локомотив №3
тел:
02/ 936 03 73
факс: 02/ 931 07 68
GSM: 089/ 8690 666
email: office@starteng.com
www.starteng.com
Ръководител:
инж. Георги Емилов  изп. директор
инж. Стоил Колев  председател на СД
инж. Димитър Нинов  търговски директор
За контакти:
инж. Димитър Нинов  02/ 931 61 46
инж. Методи Николов  02/ 931 07 84
Дейност:
 Електроапаратура и съоръжения;
 КИП и автоматизация;
 Отопление, вентилация и климатизация;
 Производствена дейност;
 Консултантска дейност.
Фирмата разполага с повече от 70 успешно
реализирани проекта в следните области и
отрасли на приложение:
 Електроенергетика;
 Топлофикация;
 Химическа и циментова промишленост;
 Металургия;
 Транспортна инфраструктура;
 Екология  съоръжения за опазване на
околната среда.
Партньорство:
ABB, Air Trade Centre, Alstom, Areva, BTG,
Emerson,General Electric, METSO Automa
tion, Siemens, Schenk, Schneider Electric, Vilo,
Yokogawa, TAISEI Corporation Japan.

Address:
1220 Sofia, №3 Lokomotiv str.
tel:
+359 2/ 936 03 73
fax:
+359 2/ 931 07 68
mobile: +359 89/ 8690 666
email: office@starteng.com
www.starteng.coml
Executive:
MSc(Eng) Georgi Emilov  Executive Director
MSc(Eng) Stoil Kolev  Chairman of the MB
MSc(Eng) Dimitar Ninov  Trade Manager
Contacts:
MSc(Eng) Dimitar Ninov  +359 2/ 931 61 46
MSc(Eng) Metodi Nikolov  +359 2/ 931 07 84
Scope of activity:
 Electrical equipment and facilities;
 I&C and automation;
 Airconditioning and Ventilation;
 Manufacturing;
 Feasibility and consult activities.
The company has more than 70 projects suc
cessfully implemented, covering the following
areas of application:
 Energetics  production and distribution;
 Central Heating Plants;
 Chemical and Cement industries;
 Metallurgy;
 Transport Infrastructure;
 Ecology  equipment for environmental
protection..
Business partnership:
ABB, Air Trade Centre, Alstom, Areva, BTG,
Emerson, General Electric, METSO Automa
tion, Siemens, Schenk, Schneider Electric, Vilo,
Yokogawa, TAISEI Corporation Japan.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ТЕКСИМП

TEXIMP SA

Адрес:
1138, София, бул. Самоковско шосе 1, ТЦ
Боила, ет. 2
Телефон
02/ 943 40 36
Факс:
02/ 943 40 59
email:
bulgaria@teximp.com
www.teximp.com
За контакти:
Георги Пенчев  Мениджър Продажби
GSM: 088/ 683 92 65
george.penchev@teximp.com
Цветелина Димитрова – Офис
администрация
GSM: 088/ 444 97 36
tsvetelina.dimitrova@teximp.com
Дейност:
TEXIMP e представител на редица известни
производители на металорежещи машини
с ЦПУ. Продажби, инсталация и пускане в
експлоатация на машините, обучение на
кадри, технически и технологични предпи
сания, гаранционно и извън гаранционно
обслужване.
Партньорство:
Вносител на:
HAAS AUTOMATION Inc (САЩ), TORNOS SA
(Швейцария), INDEXWERKE GmbH (Герма
ния), TRAUB AG (Германия), KELLENBERGER AG
(Швейцария), UNISIGN (Холандия), MATSU
URA Machinery (Япония), NAKAMURATOME
(Япония) ESPRIT, CIMCO, KELCH (Германия),
W&F Werkzeug Technik (Германия), HEIMATEC
(Германия), ROHM (Германия)

Address:
1138, Sofia, 1 Samokovsko shouse Blvd.,
Boilla Commercial Centre, fl. 2
Phone: +359 2/ 943 40 36
Fax:
+359 2/ 943 40 59
email: bulgaria@teximp.com
www.teximp.com
Contacts:
George Penchev  Sales Manager
GSM: 088/ 683 92 65
george.penchev@teximp.com
Tsvetelina Dimitrova – Office Administration
Scope of activity:
Representative of many wellknown manufac
turers of CNC machine tools. Sales, installation
and commissioning of machinery, personnel
training, technical and technological require
ments, warranty and post warranty service .
Business partnership:
Importer of:
HAAS AUTOMATION Inc, TORNOS SA, INDEX
WERKE GmbH, TRAUB AG, KELLENBERGER AG,
UNISIGN, MATSUURA Machinery, NAKAMURA
TOME, ESPRIT, CIMCO, KELCH, W&F Werkzeug
Technik, HEIMATEC, ROHM.
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ТЕХ ИНДУСТРИ
БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес:
4000 гр. Пловдив
Бул. Марица 154, Хеброс Център, Сектор А1
Тел. +359 32 34 25 55
+359 897 002 313
e-mail: info@techindustrybg.com
web site: www.techindustrybg.com
Ръководител:

TECH INDUSTRY BULGARIA
EOOD
Внедряваме най-добрите, най-ефективните и
икономически изгодни продукти при нашите
крайни клиенти в България, като допринасяме
ежедневно за технологичния трансфер,
подобряването на качеството, безопасността
на труд и опазването на околната среда в
производствата. Ежедневно се стремим да бъдем
най-добрия партньор за българския пазар за
производителите, чиито марки представяме,
както и надежден доставчик за нашите
международни клиенти.

инж. Янко Зайков
Продукти:
Петрана Зайкова

Байцване и пасивиране на неръждаема
стомана с продуктите на PELOX

Година на основаване: 2004

• Почистващи продукти за неръждаема стомана

За контакти:

Брой служители: 6
Дейност:
Тех Индустри България ЕООД е специализиран
доставчик на продукти, решения и услуги
за индустрията – от технологии за химична
обработка на повърхнини, през приложения
на UVC-технологии, до проектиране и доставка
на оборудване и инсталации. Нашият екип
има дългогодишен опит в изграждането на
индивидуални решения за множество индустрии
– металообработване, машиностроене,
хранително-вкусова промишленост и
производство на компоненти за автомобилната
индустрия.
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• Байцпасти за заваръчни шевове
• Концентрати за байцване чрез пръскане
• Концентрати за байцване чрез потапяне
• Пасивиращ продукт за защита от корозия
• Обучения и демонстрации
• Лични предпазни средства
IBS-система за миене на части
• IBS-ръчни уреди за миене на части
• IBS-обезмаслители и специални почистващи
течности
• Препарати за приложение в ултразвукови вани
• Автоматични миещи машини
• Технически спрейове за поддръжката

ТЕХ ИНДУСТРИ
БЪЛГАРИЯ ЕООД

TECH INDUSTRY BULGARIA
EOOD

• Четки и консумативи

Ultratecno - ултразвукови почистващи вани

• Смяна на варел с почистваща течност

• Надеждно почистване на детайли със сложна
геометрия

Инсталации и машини за серийно миене на
части

• В автомобилната индустрия - почистване на
двигатели, мотори, скоростни кутии

• За ефективно почистване на детайли в
серийното производство

• В корабостроенете и за ремонт на
мореплавателни съдове

• При високи производствени капацитети

• За почистване на шприц форми, молдове и
матрици

• За постигане на най-високите изисквания за
техническа чистота

• В авиационната и железопътна промишленост

• Най-съвременни технологии

• В ХВП, печатарската индустрия и мн. други

• Енергийна ефективност и екология
• Успешна интеграция в производствените линии
Почистване на темпериращи канали с
Cleantower Optisystem
• За почистване и консервиране на темпериращи
канали

UVC-модули и облъчватели
• За 24-часова хигиена в хранително-вкусовата
промишленост
• За производствени помещения
• За охладителни инсталации
• За опаковъчни линии

• За матрици, инструменти и шприцформи
• За всички системи с водно охлаждане

Партньорство:

• Препарти от серията CleanPower за премахване
на ръжда и котлен камък

PELOX, SBS ECOCLEAN, IBS SCHERER, Cleantower
Optisystem, ULTRATECNO, UVpro

Технически спрейове и продукти за
поддръжка
• Спрей за почистване и обезмасляване
• Въжени и верижни спрейове
• Спрей за смазване и консервиране
• Препарати за приложение в ултразвукови вани
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ТЕХ ИНДУСТРИ
БЪЛГАРИЯ ЕООД
Address:

Products:

4000 Plovdiv, 154 Maritsa Blvd, А1

Chemical Surface Treatment of Stainless Steel
with PELOX

Phone: +359 32 34 25 55
+359 897 002 313
e-mail: info@techindustrybg.com
web site: www.techindustrybg.com
Executive:
Yanko Zaykov
Contact:
Petrana Zaykova
Established: 2004
Staff: 6
Business:
Tech Industry Bulgaria EOOD is an engineering and
trading company specializing in the supply of equipment, machines and chemicals for surface treatment,
degreasing, maintenance and disinfection. Our
team has many years of experience in building
individual solutions for many industries - metalworking, machine building, food industry, automotive
component manufacturing etc.
We import products and technologies with high
performance and proven quality. Our experts work
closely with our customers to help solve their
toughest challenges.
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TECH INDUSTRY BULGARIA
EOOD

• Pickling pastes and pickling sprays for removing
scaling and corrosion
• Surface cleaners and degreasers
• Pickling bath concentrate
• Chemical Passivation Solution
• Application and Safety equipment
• Pickling brushes
• Protective clothing and respiratory protection
ECOCLEAN machinery for industrial parts
cleaning
• Parts cleaning and surface processing
• Water-based cleaning
• Solvent-based cleaning
• For automotive systems (breaking and steering
systems, injections, turbochargers)
• For mass components (hydraulic parts, connecting
parts)
• Prezision parts (optic, medicine)
IBS-Parts Cleaning Devices
• IBS-Parts cleaning devices
• IBS-Special cleaning hydrocarbon- based
• IBS-Automatic parts washer
• Technical sprays
• Special cleaner water-based

ТЕХ ИНДУСТРИ
БЪЛГАРИЯ ЕООД

TECH INDUSTRY BULGARIA
EOOD

Cleantower Optisystem - Injection Mold Cleaning

UVC-moduls for packaging

• Mobile units for removal of rust and lime in heating
and cooling systems

• Stainless steel water reactors

• For cleaning of injection tools and molds

• UVC-desinfection of surfaces

• For temperature control units and heat exchangers

• UVC-moduls for packaging

• Special cleaner CLEANPOWER against corrosion and
limescale
• Corrosion protection

• Air recirculation desinfectors

Company relation:
PELOX, SBS ECOCLEAN, IBS Scherer, Cleantower
Optisystem, ULTRATECNO, UVpro

Technical sprays for industrial maintenance
• Fast-acting degreaser
• Maintenance oil / spray
• Chain-Spray
• Adhesive gel, foam cleaner
Ultratecno - Ultrasonic cleaning machines
• Cleaning of parts with complex geometry
• In the automotive industry - cylinder heads, engine
blocks, fuel pumps etc.
• Ship engine maintenance
• Cleaning and maintenance of injection moolds
• For the food, printing industry etc.
UVC-disinfection for air, water and surfaces
• Stainless steel water reactors
• Air recirculation desinfectors
• UVC-desinfection of surfaces

149

ТЕЛЕТЕК ЕООД
Адрес:
1592, София, Бул. „Проф. Цветан Лазаров” 35
Телефон
02/ 969 47 47, 02/ 969 46 77
Факс:
02 979 17 87
GSM:
0888 222 287
email:
teletek@teletek.bg
www.teletek.bg
Ръководител:
Анелия Стоянова
Година на основаване:
1991 г.
Дейност:
Дистрибутор на електрообурудване,
системи за сигурност и осветление.
Продукти:
Пълна гама електрооборудване,
инсталационни материали, кабелни
трасета и крепежни елементи, структурно
окабеляване, акумулаторни батерии,
осветителни тела, широка гама системи за
сигурност.
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TELETEK LTD
Address:
1592, Sofia, 35 “ Tzvetan Lazarov “ Blvd.
Phone: (+359 2) 969 46 17; 969 46 77
Fax:
(+359 2) 979 17 87
GSM:
(+359) 888 222 287
email: teletek@teletek.bg
www.teletek.bg
Executive:
Anellia Stoyanova
Established:
1991
Scope of activity:
Wholesaler.
Products:
Electrical equipment, Security Systems,
Lighting.

185

ТЕРРА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес:
1784, София, Ул.Георги Беолов 2
Телефон
02/9740904, 02/9750765,
02/0750766
Факс:
02/9740905
GSM:
0897859320
email:
office@terrabulgaria.bg
www.terrabulgaria.bg
Ръководител:
Юрий Манолов
За контакти:
Николай Нешков
Година на основаване:
2002 г.
Дейност:
Продажба и отдаване под наем на
строителна, пътностроителна и складова
техника. Обучение на оператори. Сервиз и
резервни части.
Партньорство:
IJCB,JCB Vibromax, Nissan Forklift, Crown,
Jumbo, HBM Nobas, Rubble Master.
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TERRA BULGARIA
Address:
1202, Sofia, Zar Samuil 116
Phone: +359 2 9740904, 2/9750765,
2/0750766
Fax:
+359 2 9740905
GSM:
+359 897859320
email: office@terrabulgaria.bg
www.terrabulgaria.bg
Executive:
Yuri Manolov
Contacts:
Mr Nikolay Neshkov
Established:
1990
Scope of activity:
Sales and service of specialized control, meas
uring and safety equipment.
Products:
Sale and renting of Construction, Road con
struction, and Industrial Equipment. Operators
training. Service and Spare parts.
Business partnership:
IJCB,JCB Vibromax, Nissan Forklift, Crown,
Jumbo, HBM Nobas, Rubble Master.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ТЕКРА ЕООД
Адрес:
		
София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №35
Тел.: 0700 11010, 0888 222 287
e-mail: tekra@tekra.bg
web: www.tekra.bg
Ръководител:
Антонина Димитрова – Изпълнителен Директор
За контакти:
		
Калоян Канов – Търговски Директор
Година на основаване: 1991 под името Телетек ЕООД
Брой служители: над 60
Дейност:
		
Текра е търговска компания с водеща позиция в B2B
дистрибуцията на цялостно продуктово портфолио за сградни
инсталации – електроматериали и електрооборудване,
системи за сигурност и информационни системи.
Електроапаратура ниско напрежение
* Защитна и комутационна апаратура
* Електроразпределителни табла; Слаботокови табла
* Миниатюрни автоматични предпазители; Прекъсвачи;
ДТЗ;
* Разединители; Контактори; Релета
* Аксесоари за DIN шина
Зарядни станции
Кабели
* За видеонаблюдение и телевизия; За сградни
електроинсталации; За озвучаване; За
пожароизвестяване;
За сигналноохранителни системи
* Негорими (Е30)
Електроинсталационни материали
* Индустриални контакти
* Детектори за присъствие
* Разклонителни кутии; Конзолни кутии
* Разклонители и адаптери; Удължители и кабелни
макари;
* Щепсели и щекери
* Звънци
* Лустер клеми
Решения за работни места
* Инсталационни колони
* Подови кутии
* Решения за бюро; Решения за стена
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TEKRA LTD.
Кабеловодещи системи
* Материали за свръзка и закрепване
* Кабелни канали; Кабелни скари
* Тръби
Структурни кабелни системи
* Медни системи; Оптични системи
* Комуникационни шкафове
Резервирано захранване
* Батерии VRLA; Монофазни UPS
Системи за домашен комфорт
* Вентилатори; Термостати; Малки удобства; Аудио и
видео пренос
* Домашна автоматизация
Пълна гама ключове, контакти
* Серии: Aria, Axolute, Belanko, Cariva, Celiane, Classia, Kaptika, Livinglight, Matix, Mosaic, Niloe, Valena Life, Valena Allure
Осветеление
* Еакуационни; Лампи; Луни; Насочени и акцентни;
Линейни; Плафони и аплици; Панели; Градински и
паркови; Влагозащитени; Индустриални; Ппрожектори
Сигналноохранителна техника
* Контролни панели
* Детектори
* Изпълнителни устройства и аксесоари
* Комуникации и мониторинг
* Безжични системи
Пожароизвестителни системи
* Конвенционални системи; Адресируеми системи;
Специални системи
* Тестово оборудване
Системи за контрол на достъп
* Система truPortal; Система Dahua Access; Система AxTrax
* Самостоятелни контролери; Четци; Заключващи
механизми; Аксесоари
Видеодомофонни системи
* Еднофамилни комплекти; Многопостови системи
* IP системи
Системи за видеонаблюдение
* HD аналогови системи; IP системи
* Аксесоари
Инструменти и работно облекло
		
Партньорство:
Legrand; Bticino; ABB; BAKS; Zamel; Mandeks; Famatel; Courbi;
Brennenstuhl; Ospel; MMC; Bericacavi; Elan; Mutlusan; Wurth;
Ledvance; Canovate; airRoxy; Es-System; Osram
Teletek Electronics; Comelit; United Technologies; Polon-Alfa; Solo;
Optex; Dahua; RaySharp; Rosslare; SBat; Borri; Duran Electronica

ТЕКРА ЕООД
Address:
35, Prof. Tzvetan Lazarov blvd., 1592 Sofia, Bulgaria
Тел.: 0700 11010, 0888 222 287
e-mail: tekra@tekra.bg
web: www.tekra.bg
Executive:
Antonina Dimitrova – CEO
Contacts:
Kaloyan Kanov – Commercial Director
Established: 1991 by the name Teletek Ltd.
Staff: above 60
Business activities:
Tekra is a trading company with a leading position in the B2B
distribution of a complete product portfolio for building installations - electrical materials and electrical equipment, security and
information systems.
Low voltage equipment
* Protection and switching equipment
* Electrical distribution boards; Low current boards
* Miniature circuit breakers; MCCB; RCBO; RCCB;RCD; Relays;
Disconnectors; Contactors
* DIN rail accessories
Cables
* For video surveillance and television; For building electrical
installations; Sound systems; For fire alarms; For alarm systems
* Incombustible (Е30)
Electrical installation materials
* Electric Car Charging stations
* Industrial sockets
* PIR detectors
* Junction boxes; Console boxes
* Sockets and adapters; Extensions and cable reels; Plugs
* Bells
* Terminal blocks
Work places solutions
* Installation columns
* Floor boxes
* Desk solutions; Wall Solutions
Conducting systems
* Fastening materials
* Cable channels; Cable trays
* Pipes

TEKRA LTD.
Structured cabling systems
* Copper systems; Optical systems
* Communication cabinets
Reserved power supply
* VRLA batteries; Single phase UPS
Home comfort systems
* Fans; Thermostats; Small amenities; Audio and video transmission
* Home automation
Full range of switches, sockets
* Series: Aria, Axolute, Belanko, Cariva, Celiane, Classia, Kaptika,
Livinglight, Matix, Mosaic, Niloe, Valena Life, Valena Allure
Lighting
* Evacuation; Lamps; Downlights; Spots; Linear; Ceilings and
Bulkheads; Panels; Garden and parks; Waterproofing; Industrial;
Floodlights
Intruder Alarm Solutions
* Control Panels
* Sensors
* Actuators and accessories
* Communication fences
* Wireless systems
Fire Alarm Solutions
* Conventional systems; Addressable systems; Special systems
* Test equipment
Access control systems
* truPortal System; Dahua Access System; AxTrax System
* Independent controllers; Readers; Locking mechanisms;
Accessories
Video intercom systems
* Single family kits; Multipoint systems
* IP Systems
CCTV
* HD analog systems; IP systems
* Accessories
Tools and workwear
Company relations:
Legrand; Bticino; ABB; BAKS; Zamel; Mandeks; Famatel; Courbi;
Brennenstuhl; Ospel; MMC; Bericacavi; Elan; Mutlusan; Wurth;
Ledvance; Canovate; airRoxy; Es-System; Osram
Teletek Electronics; Comelit; United Technologies; Polon-Alfa; Solo;
Optex; Dahua; RaySharp; Rosslare; SBat; Borri; Duran Electronica
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УНИТРАФ АД
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UNITRAF JSC

Адрес:
5392 с. Соколово, общ. Дряново
Телефон +35966800318
Факс: +35967222275
e-mail: office@unitraf.com
www.unitraf.com

Address:
5392 Sokolovo, Municipality of Dryanovo
Phone: +35966800318
Fax: +35967222275
e-mail: office@unitraf.com
www.unitraf.com

Ръководител:
Юлиян Йорданов – изпълнителен директор

Executive:
Yulian Yordanov – Executive Director

Година на основаване:
1962

Established:
1962

Дейност:
Производство на трансформатори и дросели,
механична обработка на детайли

Scope of activity:
Various types of dry type transformers, chokes and
traction battery

Продукти:
Трансформатори и дросели, зарядни устройства за
тягови батерии

Products:
Transformers, Chokes, Traction battery chargers

ФЕСТО ЕООД
Адрес:
София 1592
бул. Христофор Колумб 9
Тел.: 02/ 960 07 27, 960 07 12
Факс: 02/ 960 07 23, 960 07 13
E-mail: festo_bg@festo.com
www.festo.bg
Ръководител:
инж. Стефан Иванов
Дейност:
КОМПОНЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ - предлага повече от 30 000 изделия - пневматични
цилиндри; пневматични и електроп- невматични вентили,
електрически и пневматични оси и позициониращи
системи; електропневматични вентилни острови със и без
контролер за управление и комуникация; бързосменни
пневматични връзки; вакуумтехника; средства за подготовка на въздух; магнитни, индукционни, механични и
оптични датчици; релета и преобразуватели на налягане,
пневматични задвижвания за арматура; системи за
монтаж и манипулация; пневматични и електропневматични шкафове за управление; консултация и техн. помощ
при проектиране и реконструкция. Инженерингови услуги
по автоматизация в енергетиката, химическата, леярската,
кожарската и хранителновкусовата промишленост - проектиране, доставка и сервиз на системи за автоматизация
чрез индустриални компютри, програмируеми контролери, стандартно и приложно програмно осигуряване и
програми за визуализация на процесите, управление на
екструдери и машини за леене с противоналягане.
ДИДАКТИКА - комплексна програма от семинари,
технически средства и помагала по пневматика,
електропневматика, хидравлика, електрохидравлика
и програмируеми контролери; сертифициран център за
професионално обучение.
Услуги за енергоспестяване, водещи до намаляване
на производствени разходи; оптимално използване на
наличните компресори; увеличен ресурс на оборудването;
повишена надеждност; енергийно ефективна работа на
системите; подобрени екологични показатели.

FESTO LTD
Address:
1592 Sofia
9, Christophor Kolumb Blvd.
Tel.: +359 2/ 960 07 27, 960 07 12
Fax: +359 2/ 960 07 23, 960 07 13
E-mail: festo_bg@festo.com
www.festo.bg
Executive:
Dipl. Eng. Stefan Ivanov
Scope of activity:
COMPONENTS AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL
AUTOMATION - offers more than 30 000 articles -pneumatic
cylinders; pneumatic and electro-pneumatic valves,
pneumatic and electrical axes and positioning systems;
electro-pneumatic valve terminals with or without control
and communication controller pneumatic and mechanical
actuation, proportional pressure and flow control; vacuum
equipment; quick push pull connectors; service units for air
preparation; air dryers, magnetic, inductive, optic and mechanical sensors and transducers; pressure transducers and
switches; assembly and manipulating systems; pneumatic
and electro-pneumatic control cabinets; consultations and
technical support in the field of design and reconstruction.
Engineering service in the field of automation in power
supply engineering, chemical industry, casting, leather and
food industry - design, supply and service of automation
systems based on industrial computers, PLC, standard and
application software, process visualization applications.
Developed and introduced into production projects - control
of equipment for extrusion mould and casting under
counter pressure, automated process control system for row
hide handling, special purpose equipment.
DIDACTIC - comprehensive program of seminars, technical
support and assistance in the field of pneumatics, electro
pneumatics, hydraulics and programmable controllers;
certificated center for professional education.
Energy Saving Services which reduced operating costs;
optimal use of compressor output; Extended service life of
components; high system availability; reliable processes;
energy-efficient and environmentally-friendly system
operation.
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ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД
Адрес:
1309, София, Ул. Кукуш 1
Телефон
02 9295133, 828 9276
Факс:
02 828 9176
GSM:
0887 798079
email:
office@hyster.bg
www.hyster.bg
Ръководител:
Инж. Ангел Гочев
Дейност:
Продажба, сервиз, наем на складова и
подемнотранспортна техника от 1 до 52т.
Продукти:
Палетни колички, ел.транспортьори,
ел.високоповдигачи, електро, газо, мотокари
от 1 до 48т, контейнерообработващи
машини, ножични товрноизравнителни
платформи.
Партньорство:
Hyster, Jihab.
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HYSTER BULGARIA LTD
Address:
1202, Sofia, Zar Samuil 116
Phone: +359 2 9295133, 828 9276
Fax:
+359 2 828 9176
GSM:
+359 887 798079
email: office@hyster.bg
www.hyster.bg
Executive:
MSc(Eng) Angel Gochev
Scope of activity:
Sales, service, rent of warehouse equipment
and forklift trucks from 1 to 52 tons.
Products:
HPT, electric power pallet trucks, stackers,
Reack Trucks, El., LPG, Diesel Forklift trucks,
scissors lift tables.
Business partnership:
Hyster, Jihab.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ХЕНЛИХ ООД
Адрес:
4000, Пловдив, Константин Величков 69
Телефон
032/621 929, 032/511326
Факс:
032/621 929
GSM:
0887 59 57 59
email:
office@hennlich.bg
www.hennlich.bg
Ръководител:
Красимир Чотов
Дейност:
Официален представител на водещи фирми
производители на индустриална техника.
Продукти:
* LECHLER  индустриални дюзи;
* IGUS  plastics for longer life®  кабеловодещи
вериги и специални кабели, плъзгащи
лагери;
* HALLITE  хидравлични уплътнения и
елементи;
* THK  линеарна техника, направляващи и
съчмено  винтови двойки;
* MAIER  ротиращи уплътнителни глави;
* WALTHER  Praezision  куплунзи и бързо
сменници;
* PONNDORF, MASO, CAT Pumps  индустриал
ни помпи;
* МÖLLERBALG  маншони и покрития на
опорно  направляващи ленти;
* PAPENMEIER  люкове за наблюдение;
* HONSBERG  измервателна и регулираща
апаратура и друга индустриална техника;
* MAZURCZAK загряване, регулиране,
контролиране (електротермия) и др.

HENNLICH LTD.
Address:
4000, Plovdiv, Konstantin Velichkov 69
Phone: +359 2 925 08 48
Fax:
+359 2 925 26 20
GSM:
+359 888 602 181
email: office@hennlich.bg
www.hennlich.bg
Executive:
Krasimir Chotov
Scope of activity:
Offizieler Vertreter von weltbekannte Herseller
der Industrietechnik.
Products:
* LECHLER  Düsentechnik;
* HALLITE  Hydraulik und Pneumatik Dich
telemente;
*CARCO  Rotationsdichtungen
* THK  Lineartechnik, Linearachse, Kugelket
tentechnik, Hennlich Engineering  Verladee
inrichtungen;
* IGUS  plastics for longer life®  E  Ketten,
Leitungen, Gleitlager, Gelenklager;
* MAIER  Dichtköpfe;
* DITEC  Kompensatoren;
* WALTHER  Präzision  Schenllkupplungssys
temen;
* PONNDORF, MASO, CAT  Pumps;
* SERA  Pumpen;
* МÖLLERBALG  Faltenbälge, Führungs
bahnabdeckungen;
* PAPENMEIER  Schaugläser und Leuchten;
* HONSBERG  Mess und Regeltechnik;
* MAZURCZAK, TYCO  Elektrowärme und s.w.
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Търговско представителство
„МАШИНЕНФАБРИК БЕРТОЛД
ХЕРМЛЕ АД”
Адрес:
1404, София, ж. к. Гоце Делчев, бл. 47Е,
магазин 2
Телефон
02 958 59 01
Факс:
02 859 83 99
GSM:
0897 823 456, 0896 715 277
email:
office@hermle.bg
www.hermle.bg
Ръководител:
Гюнтер Бек, Германия
За контакти:
икон. Екатерина Коева, инж. Георги Цанков
Година на основаване:
2009 г.
Дейност:
Производство и продажба на обработващи
центри Хермле.
Продукти:
Обработващи центри Хермле.
Партньорство:
IМашиненфабрик Бертолд Хермле, Госхайм,
Германия.
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Trade representation MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG
Address:
1404, Sofia, Residential Quarter Gotse
Delchev, Block 47E, Magazin 2
Phone: +359 2 958 59 01
Fax:
+359 2 859 83 99
GSM:
+359 +359 897 823 456, +359
896 715 277
email: office@hermle.bg
www.hermle.bg
Executive:
Günther Beck, Germany
Contacts:
Econ. Ekaterina Koeva, MSc(Eng) Georgi
Tzankov
Established:
2009
Scope of activity:
Production and trade of Machining Centres
Hermle.
Products:
Machining Centres Hermle.
Business partnership:
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gos
heim, Germany.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ХИДАК ЕООД
Адрес:
1574, София, Бул. Искърско шосе 12, ет. 5
Телефон
02 9706060, 042 650100,
052 730050
Факс:
02 9706075, 042 240002,
052 731661
GSM:
0887 888022, 0887 402432,
0887 661249
email:
office@hydac.bg
www.hydac.bg, www.hydac.com
Ръководител:
Инж. Красимир Методиев
За контакти:
Инж. Велин Нинов, инж. Веселин Динев
Година на основаване:
1997 г.
Дейност:
Внос и търговия с хидравлични компоненти
и системи, производство на хидравлични
агрегати, диагностика и ремонт.
Продукти:
 Маслени филтри и филтърни агрегати
 Маслообработващи машини
 Лабораторна техника за масла
 Филтри за технологични процеси
 Хидроакумулатори и станции
 Маслени охладители
 Пластинчати топлообменници
 Хидравлични станции
 Хидроразпределители
 Компактна хидравлика
 Маслени помпи
 Измервателна техника.
Партньорство:
HYDAC Hydraulik GmbH, EMB, ROEHRENKON
TOR, VOSWINKEL.

HYDAC LTD
Address:
1574, Sofia, Iskarsko Chaussee Blvd. 12
Phone: +359 2 9706060, 42 650100,
52 730050
Fax:
+359 2 9706075, 42 240002,
52 731661
GSM:
+359 887 888022, 887 402432,
887 661249
email: office@hydac.bg
www.hydac.bg, www.hydac.com
Executive:
MSc(Eng) Krasimir Metodiev
Contacts:
MSc(Eng) Velin Ninov, MSc(Eng) Veselin Dinev
Established:
1997
Scope of activity:
Import and trade with hydraulic components
and systems, пroduction of hydraulic aggre
gates, дiagnostics and repaiр.
Products:
 Oil filters and filtration units
 Dewatering and filtration units
 Oil laboratory equipment
 Process filters
 Hydraulic accumulators
 Oil coolers
 Plate heat exchangers
 Hydraulic valves
 Hydraulic aggregates
 Oil pumps
 Joints, couplings, bends, Tjunctions
 Pipes, pipe connections, hydraulic hoses
Business partnership:
HYDAC Hydraulik GmbH, EMB, ROEHRENKON
TOR, VOSWINKEL.
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ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И
СИСТЕМИ АД
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HYDRAULIC ELEMENTS & SYSTEMS
PLC

Адрес:
Адрес:
8600 Ямбол, Пирин №1
8600 Ямбол, Пирин №1
Телефон +35946661464
Телефон
+359 46 661464
Факс: +35946661456
Факс:
+359 46 661456
email:
info@hesco.com
e-mail: info@hes-co.com
www.hesco.com
www.hes-co.com

Address:
Address:
1, Pirin Str., 8600 Yambol
8600 Yambol, 1 Pirin Str.
Phone:
Phone:+35946661464
+359 46 661464
Fax:+35946661456
+359 58 604308
Fax:
email:
info@hesco.com
e-mail: info@hes-co.com
www.hesco.com
www.hes-co.com

Ръководител:
Ръководител:
Георги Георгиев
– Прокурист
Петър
Бъчваров
/ Георги Георгиев

Executive:
Executive:
Peter Georgiev
Bachvarov
/ Georgi Georgiev
Georgi
– Procurator

За контакти:
контакти:
Венцислав
Калудов
Венцислав Калудов
– Търговски пълномощник
e-mail: vkaludov@hes-co.com
Година
на основаване:
1968
Година на основаване:
Дейност:
1968
Производство на всички видове
Дейност:
хидравлични
цилиндри и резервни части
за
тях.
Производство
на всички видове хидравлични
цилиндри и резервни части за тях.
Продукти:
Продукти:
Хидравлични
цилиндри
Хидравлични цилиндри

Contacts:
Contacts:
Vencyslav
Kaludov
Vencyslav
Kaludov
Established:
e-mail:
vkaludov@hes-co.com
1968
Established:
Scope of activity:
1968
Manufacturing hydraulic cylinders of all types
Scope
as wellofasactivity:
spare parts for them.
Manufacturing hydraulic cylinders of all types as well
as spare parts for them.
Products:
Products:
Hydraulic cylinders
Hydraulic cylinders
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ЦЕНТЪР ЗА
ИЗПИТВАНЕ И
ЕВРОПЕЙСКА
СЕРТИФИКАЦИЯ
/ЦИЕС/ ЕООД

CENTER FOR
TESTING AND
EUROPEAN
CERTIFICATION
/CTEC/ LTD.

Адрес:
6006, СтараЗагора,
ул.„Индустриална” 2
Тел.: +359 42 620 368
Факс: +359 42 602 377
e-mail: ctec@ctec-sz.com
www.ctec-sz.com

Address:
6006, Stara Zagora,
2 “Industrialna” Str.
Tel.: +359 42 620 368
Fax: +359 42 602 377
e-mail: ctec@ctec-sz.com
www.ctec-sz.com

Управител:
инж. Благовеста Шинева

Managing Director:
MSc(Eng.). Blagovesta Shineva

За контакти:
инж.Благовеста Шинева

Contacts:
MSc(Eng.). Blagovesta Shineva

Година на основаване:
2002 г.

Established:
2002

Дейност:
Изпитване и оценяване съответствието на
технически продукти, сертификация на системи за
управление, контрол, технически надзор на СПО,
обследване за енергийна ефективност и обучения.

Scope of activity:
Testing and conformity assessment of technical
products, Management systems certification, Control,
Technical surveillanceof high risk equipment, Energy
efficiency audits and Trainings.

Продукти:
• Нотифициран пред EK орган (NB 1871) за
оценяване съответствието на:
- МАШИНИ - Директива 2006/42/EO
- ЕМИСИИ НА ШУМ на машини и съоръжения,
които работят на открито - Директива 2000/14/EО
- ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ - Директива
2014/30/EC
- СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - Регламент (ЕС) №
305/2011
• Акредитирана лаборатория за изпитване на
машини, съоръжения и устройства в съответствие
с БДС EN ISO/IEC 17025 – извършва изпитване за
безопасност, шум, вибрации, електромагнитна
съвместимост и други показатели.

Products:
• Notified body NB 1871 by the European Commission
for conformity assessment of:
- MACHINERY - Directive 2006/42/EC;
- NOISE EMISSION in the environment by equipment
for use outdoors - Directive 2000/14/EC;
- ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - Directive
2014/30/EU;
- CONSTRUCTION PRODUCTS - Regulation (ЕU) No.
305/2011.
• Laboratory for Testing of Machinery, Equipment
and Devices accredited in compliance with EN ISO/
IEC 17025 to carry out testing of safety, EMC, noise,
vibration, environmental impact and other safety
parameters.
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SCHENKER EOOD

Адрес:
2227 Божурище, Бул. Европа 1А
Телефон
+359 2 9429 100
Факс:
+359 2 9753 055
e-mail:
schenker@schenker.bg
www.dbschenker.com/bg

Address:
2227 Bozhurishte, 1A Evropa BLVD.
Phone: +359 2 9429 100
Fax:
+359 2 9753 055
e-mail: schenker@schenker.bg
www.dbschenker.com/bg

За контакти:
+359 2 9429 100
Година на основаване:
1993
Дейност:
Шенкер ЕООД разполага с представителства
в градовете София, Бургас, Варна, Пловдив,
Русе и Севлиево. Централният офис за
България е в Божурище (София).
Компанията предлага пълна гама от услуги
в областта на националния и международен
транспорт, както и договорна логистика.
Продукти:
• Логистика
• Сухопътен транспорт
• Железопътен транспорт
• Морски и речен транспорт
• Въздушен транспорт
• Специални товари
• Премествания и др.

Contacts:
+359 2 9429 100
Established:
1993
Scope of activity:

Varna, Plovdiv, Rousse and Sevlievo. The headfor domestic and international transport and
contract logistics.
Products:
• Contract logistics
• Land transport
• Transport by rail
• Ocean and river transport
• Air freights
• Special freights
• Moving services and etc

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД

SCHAEFFLER BULGARIA

Адрес:
1504, София, бул. Дондукoв 62
Телефон: 02 946 3900
Факс: 02 943 4134
email: info.bg@schaeffler.com
www.schaeffler.bg

Address:
1504, Sofia, 62 Dondukov Blvd.
Phone: +359 2 946 3900
Fax: +359 2 943 4134
email: info.bg@schaeffler.com
www.schaeffler.bg

Ръководител:
Михаил Кръшняк

Executive:
Mihail Krachniak

За контакти:
Михаил Кръшняк

Contacts:
Mihail Krachniak

Година на основаване:
1992 г.

Established:
1992

Дейност:
Търговия с лагери, части за тях, лагерни тела,
продукти за поддръжка на лагери, греси с марки
INA и FAG

Activity:
Sales of bearings, parts, bearing housings, products for
maintenance of bearings, greases brands INA and FAG

Продукти:
Лагери с марките INA и FAG.
Партньорство:
Търговско дружество на Schaeffler KG.

Products:
Bearings and parts brands INA and FAG
Business partnership:
Company of Schaeffler KG.
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ШРАК ТЕХНИК ЕООД
Адрес:
1582, София
ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цв. Лазаров 162
Телефон
02 8907913
Факс:
02 8907930
GSM:
0878 362724
email:
sofia@schrack.bg
www.schrack.bg
Ръководител:
инж. Петър Копев  управител
За контакти:
инж. Петър Копев
Дейност:
Внос и търговия с електрически съоръжения
и компоненти.
Продукти:
Значими продукти:
 миниатюрни автоматични предпазители;
 дефектно токови защити;
 защита от пренапрежение;
 потребителски разпределителни табла;
 метални шкафове и електро таблаIP66;
 автоматични прекъсвачи с лят корпус  до
6 300 A;
 контактори и моторни защити;
 релета  миниатюрни, мултифункционални,
мощностни;
 осветителни тела;
 оптични и медни кабели.
Партньорство:
SCHRACK TECHNIK GmbH, Austria

164

SCHRACK TECHNIK EOOD
Address:
1582, Sofia
Druzhba 2, 162 Tsvetan Lazarov Blvd.
Phone: +359 2 8907913
Fax:
+359 2 8907930
GSM:
+359 878 362724
email: sofia@schrack.bg
www.schrack.bg
Executive:
Peter Kopev MSc(Eng)  Manager
Contacts:
Peter Kopev MSc(Eng)
Scope of activity:
Import and trade with electrical equipment and
components.
Products:
Main products:
 miniature circuit breakers (MCB);
 residual current devices (RCD);
 surge voltage protection;
 consumer distribution boards;
 steel enclosures and electrical boardsIP66;
 moulded case circuit breakers (MCCB) – up to
6 300 A;
 contactors and motor protection;
 relays – miniature, multimode, power;
 lightings;
 optical and copper cables.
Business partnership:
SCHRACK TECHNIK GmbH, Austria
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ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес:
1766 София
Бизнес парк София
тел.: 02/9329320
GSM: 0888000110
9009 Варна
бул. Владислав Варненчик 258
Варна Тауърс
Източна кула, ет. 4
тел. 052 730 155
8000 Бургас
ул. В. Левски 16 , офис 313 (ет. 3)
Сграда Ултима
e-mail: csc@schneiderelectric.bg
Web site: www.schneider-electric.bg
Ръководител:
Радослав Кошков
За контакти:
Калина Петкова
Година на основаване:
1998
Дейност:
Енергиен мениджмънт
Продукти
- Пълна продуктова гама за
електроразпределение НН, СН;
- Средства за индустриален контрол и
автоматизация.
Партньорство:
Дъщерна фирма на Schneider Electric SA.

SCHNEIDER ELECTRIC
BULGARIA EOOD
Address:
1766 Sofia
Business Park Sofia
Phone: +3592/9329320
GSM: +359888000110
9009 Varna
258 Vladislav Varnenchik Blv.
Varna Towers
East tower, fl. 4
Phone. 052 730 155
8000 Burgas
16, V. Levski Str., Office 313 (floor 3)
Ultima Building
e-mail: csc@schneiderelectric.bg
Web site: www.schneider-electric.bg
Executive:
Radoslav Koshkov
Contact:
Kalina Petkova
Established:
1998
Scope of activity:
Energy management
Products
- Full range of products for electrical distribution
LV, MV, ;
- Complete range in industrial control and
automation.
Company relations:
Subsidiary of Schneider Electric SA
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FILKAB AD

Адрес:
4004 Пловдив
ул. Коматевско шосе № 92
тел.: (032) 277 171
факс: (032) 671 133
e-mail: office@filkab.com
website: www.filkab.com

Address:
BG 4004 Plovdiv
92, Komatevsko shosse Str.
tel.: +359 (32) 277 171
fax: +359 (32) 671 133
e-mail: office@filkab.com
website: www.filkab.com

Изпълнителен директор:
Атанас Танчев – Изп. директор

Executive Director:
Atanas Tanchev – CEO

За контакти: Соня Пеева

Contact person: Sonya Peeva

Година на основаване: 1999

Established: 1999

Брой служители: 199

Staff: 199

Предмет на дейност:
Електрооборудване и комплексни решения

Scope of activity:
Electrical equipment and comprehensive solutions

Доставка, дистрибуция и търговия с:
• Кабели и проводници
• Кабелна арматура и аксесоари, инструменти
• Електроапарати и средства за автоматизация
• Осветителна техника
• Електроматериали

Delivery, distribution and sales of:
• Cables and wires
• Cable accessories and instruments
• Electrical equipment and automation devices
• Lighting equipment
• Electrical installation materials

Търговски бази:
Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Сливен,
София, Русе

Retail and Distribution Branches:
Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Plovdiv, Sliven,
Sofia, Ruse

Свързани компании извън България:
МАК КАБ ДООЕЛ, Македония
ФИЛКАБ МИГ Д.О.О., Сърбия
FILKAB DISTRIBUTIE SRL, Румъния
FILKAB SOLAR ENERJI A.Ş., Турция
FILKAB SOLAR HU Kft, Унгария

Associated companies out of Bulgaria:
MAK KAB DOOEL, Macedonia
FILKAB-MIG D.O.O., Serbia
FILKAB DISTRIBUTIE SRL, Romania
FILKAB SOLAR ENERJI A.Ş., Turkey
FILKAB SOLAR HU Kft, Hungary

СВЪРЗАНИ КОМПАНИИ
В БЪЛГАРИЯ

ASSOCIATED COMPANIES
IN BULGARIA

Инженеринг ЕАД
тел.: (032) 678 018
e-mail: engineering@eng.bg
Изпълнителен директор: Ивелин Дончев
Предмет на дейност: Kомплексно
електрообзавеждане и електроснабдяване на
енергийни и промишлени обекти, инженеринг до ключ
Производство на:
• Електрически табла
• Бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП)
• Инверторни станции за ФЕЦ
• Комплектни разпределителни устройства (КРУ 24kV)
• Разпределителни шкафове

Engineering EAD
tel: +359 (32) 678 018
e-mail: engineering@eng.bg
Executive Director: Ivelin Donchev – CEO
Scope of activity: Complete electrical equipment and
automation of projects, turnkey solutions
Production of:
• Electrical switchboards
• Concrete complete transformer substations
• Inverter stations for PVPS (Photovoltaic Power Station)
• Complete distribution stations 24kV
• Distribution switchboards

ФИЛКАБ Солар ООД
тел.: (032) 277 298
e-mail: office@filkab.solar
website: www.filkab.solar
Управител: Слав Ландов
Предмет на дейност: Цялостно изпълнение на
проекти в областта на възобновяемите енергийни
източници
Проектиране, доставка на оборудване и инсталиране на:
• Фотоволтаични модули и носещи конструкции
• Автономни и хибридни системи
• Инвертори и инверторни системи
• Контролери и зарядни устройства
• Акумулаторни батерии
• Кабели и конектори
• Мониторингови системи
• Фотоволтаични помпени системи
• Комуникационно оборудване

FILKAB SOLAR OOD
tel: + 359 (32) 277 298
e-mail: office@filkab.solar
website: www.filkab.solar
General Manager: Slav Landov
Scope of activity: Comprehensive services and turnkey
solutions for RES projects
Design, delivery, installation and maintenance of:
• PV modules and mounting systems
• Autonomous and hybrid systems
• Solar inverters
• Charging controllers
• Batteries
• Cables and connectors
• Monitoring systems
• PV pumping systems
• Communication equipment
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ÑÚÇÄÀÄÅÍÈ ÇÀ ÈÇÊËÞ×ÈÒÅËÍÀ
ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ È ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ
ÍÀÄÅÆÄÍÎÑÒ. ÒÎ×ÍÎ ÊÀÊÒÎ È ÍÀØÈÒÅ
ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÈ ÑÌÀÇÎ×ÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÇÀ
ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÍÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß.
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