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Нашата основна дейност е 
конструиране, проектиране 
и производство на машини и 
линии по задание на клиента 
и системи за автоматично 
ориентиране на детайли
КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е осно-
вана през 1997 от инж. Запрян 
Митев като частна семейна фирма. 
Инж. Митев е един от директори-
те в КАМ Пловдив, предприятие 
с персонал от 4000 служителя, 
специализирано в разработката 
на нестандартни машини за целия 
източен блок преди 1989. В това 
предприятие инж. Митев натрупва 
опитът като конструктор. Основ-
ната дейност на КМС е констру-
иране, проектиране и производ-
ство на нестандартни машини и 
линии по задание на клиента:
•  Монтажни машини и напълно 

автоматизирани производствени 
линии

•  Технологични и опаковащи ма-
шини

•  Манипулатори и системи за 
транспорт

•  Автоматични технологии за вин-
тозавиване

•  Проектиране и производство на 
специални хващачи за роботи

•  Сервозадвижвани въртящи дели-
телни маси

Допълнително, друго направление 
са системи за автоматично захран-
ване ориентиране на детайли:
•  вибробункери
•  центробежни и ротационни ори-

ентатори
•  стъпкови ориентатори
•  варелни ориетатори
•  транспортни ленти и елеватори
•  транспортьори на въздушна 

възглавница
•  решения за автоматично разпли-

тане на пружини

•  други решения за захранване 
на детайли според конкретните 
нужди

Понастоящем фирмата продължа-
ва да е семейна и се управлява от 
инж. Вълко Митев, като е добре 
позната на българския пазар. 
Работи се по интересни проекти 
в сферата на проектирането на 
нестандартни машини, както и 
системи за автоматично захранва-
не на детайли. В България фирмата 
има клиенти от автомобилната, 
електронната, металообработва-
щата промишленост и др. Освен 
българския пазар, фирмата работи 
активно по различни проекти с 
клиенти от Германия, Австрия, Хо-
ландия, Словакия, Полша, Турция, 
Русия, Украйна и Румъния.

За контакти и запитвания:

КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
4108 Марково, ул. Лозница №1

Лице за контакт: Пенко Митев

Телефон: 0897 980 312

E-mail: office@kms-e.com

Страница на КМС: http://kms-e.de

Търговска част: http://kms-trade.com
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Проектиране и производство на нестандартни машини по задание на 
клиента и системи за автоматично ориентиране на детайли


