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Jungheinrich – надежден 
бизнес партньор, ориентиран 
към специфичните нужди на 
клиента

- Какви са новостите и на какво залага марката 
Jungheinrich при подемно-транспортната техни-
ка и логистичните решения?

Jungheinrich е пионер в областта на електромобил-
ността в продължение на десетилетия. Още през 
далечната 1953 г. д-р Фридрих Юнгхайнрих проек-
тира 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 те-
лефони 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 ба-
терии са по-мощни, по-издръжливи, по-сигурни и не 
на последно място - не изискват никаква поддръж-
ка. Практически позволяват на клиента да работи с 
максимална ефективност и  

Jungheinrich разработва и произвежда литиево-йон-
ните батерии и зарядни устройства за тях самосто-
ятелно, 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 производ-
ствения капацитет. Целта е да се гарантира по-рано, 
че има достатъчен производствен капацитет за 
бързо нарастващото търсене на литиево-йонна-
та 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 батерийни-
те системи и зарядни ще бъдат сглобявани в новия 
завод на Фрайберг. Оперативното стартиране на 
производственото предприятие във Фрайберг, с 

Интервю с г-н Валери Петрунов, Изпълнителния директор на „Готи Петрунов“ ООД, 
официален представител на марката Jungheinrich за България, Албания и Косово.
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площ над 42 000 кв. м. /240 000 кв.м. площадка/, е 
планирано за първото тримесечие на 2020 г. В близ-
ко 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 иноватив-
ни 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 бате-
рии. 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 увелича-
ват товарооборота чрез по-краткото време, което 
е необходимо за тяхното зареждане, а също така и 
намаляват разходите за сервизиране. Тези предим-
ства позволяват на клиентите на Jungheinrich да се 
фокусират изцяло в техните основни цели. Особе-
но 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 поддър-
жане на резервни батерии и специални помещения 
за зареждане.

Марката Jungheinrich  предлага пълно продуктово 
портфолио: От стандартните ръчноводими повди-
гачи до полу-автоматизирани и напълно автомати-
зирани 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 пости-
гане на желаната цел най-успешно води система, 
която е напълно индивидуализирана към нуждите 
на клиента и се вписва хармонично в складовото 
пространство.

При планирането и реализацията на индивидуали-
зирани автоматизирани решения за нашите клиенти 
ние използваме инструментариум от интелигентни 
автоматизирани компоненти. Този инструментари-
ум 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 инте-
лигентните софтуерни решения на Jungheinrich.

Стандартните и доказали се машини на Jungheinrich 

се оборудват със специални автоматизационни 
компоненти от собствено производство. Пре-
цизната навигационна технология (Jungheinrich 
warehouseNAVIGATION), използваща  лазерна техно-
логия и рефлектори, както и множество сензори и 
датчици, предпазват хората, товара и машините.

Автоматизираните  електро-повдигачи и транспор-
тьори на Jungheinrich са подходящи за съвместна 
работа с неавтоматизирани машини и пешеходци.

Това са само част от посоките на развитие и усъвър-
шенстване при Jungheinrich. Немският производи-
тел постоянно инвестира в научно-развойна дей-
ност 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?

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 отноше-
ния. Това е една добра тенденция, но все още е раз-
пространена 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 преминава-
не към по – високо качество на продуктите, услуги-
те 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 предла-
ганите 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. 
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EMO ХАНОВЕР 2019 - Светът 
на металообработването
Част №2

Специалните изложения очертават тенденциите и осигу-
ряват ориентация
За международните посетители на ЕМО Хановер 2019, 
който ще се състои от 16 до 21 септември под мотото Smart 
technologies driving tomorrow‘s production! става въпрос 
преди всичко за информация и ориентация. Информация за 
последните разработки на доставчиците от целия свят, но 
и за тенденциите в автоматизацията, енергийната ефектив-
ност, безопасността на труда, нови методи на производство 
и материали; ориентация при изграждане на нови бизнес-
модели, възможности за обединяване със стартиращи 
предприятия, осигуряване на необходимите специалисти 
или привличане на млади попълнения „VDW (Сдружението 
на германските производители на металообработващи ма-
шини), организатор на световния панаир за металообработ-
ване, е избрало най-горещите теми и заедно с партньорите 
си е организирало разнообразни специализирани меропри-
ятия“, съобщава Кристоф Милер, ръководител панаири при 
организатора на ЕМО - Сдружението на германските произ-
водители на металообработващи машини за списание М&Е. 

additive manufacturing circle – процесната верига на 3D-
печата е във фокуса
Заедно с индустрия 4.0 и автоматизацията технологията 
на печатане с наслояване (ТПН) е третата водеща тема в 
индустрията. „Тук се влага много, интересът е огромен, както 
и нуждата от информация“, казва Милер. Недостатъците като 
дългото време за производство на даден детайл, липсващи-
те материали, които са подходящи за това приложение, по-
тенциалът за автоматизация или необходимата последваща 
обработка все повече се релативизират. По този начин ТПН 
все повече се интегрира в промишленото производство. 
Големи и взискателни браншове като автомобилната и 
самолетостроителната индустрия или медицинската техника 
проявяват все по-голям интерес към метода и сами развиват 
детайли с геометрия, която може да бъде произведена само 
с ТПН. Примери за това са леките строителни компоненти от 
сложни материали или резервните части в автомобилната 
индустрия, хидравличният блок за управление на Airbus 320 
или T-детайлите за системата за гориво в Airbus 400 M до 
бионичните структури в медицинската техника, при имплан-
тите, зъбните коронки, слуховите апарати и хирургичните 
инструменти. 

Според актуална анкета на Сдружението на немските про-
изводители на машини и инсталации почти половината от 
предприятията в машиностроенето използват детайли, про-
изведени чрез ТПН. Собствени 3D принтери се използват от 
почти половината от анкетираните за производство на про-
тотипи и мостри. 44 процента печатат собствени резервни 
части, серийни детайли и инструменти. Около една четвърт 
от отпечатаните детайли са от метал.
Една пета от посетителите на ЕМО през 2017 отговориха в 
анкетата на посетителите, че се интересуват от 3D-печат. 
Това беше много повече, отколкото предложиха тогава 
изложителите. „Затова заедно с медийна група Konradin 
организираме през 2019 „additiv manufacturing circle“, казва 
Милер. Специализираното изложение допълва предложе-
ното от големите производители на инсталации за 3D-печат, 
като  Renishaw, Realizer, SLM, Stratasys или Trumpf, които 
присъстват като самостоятелни изложители на  ЕМО Хано-
вер. Additiv manufacturing circle е адресиран до компании от 
цялата верига на ТПН, които участват в EMO Хановер и могат 
да се възползват от огромния интерес на посетителите. Това 
са по-малки системни доставчици, компании за софтуер, за 
3D-scan, доставчици на материали и производствени услуги. 
По-специално доставчиците на услуги са първата стъпка за 
много клиенти да навлязат в технологията.

Теми, които вълнуват – ЕМО Хановер 2019 показва 
производствената техника по пътя на промяната
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"Убедени сме, че additive manufacturing circle ще се пре-
върне в магнит за посетителите", казва Милер. Процесът се 
развива с бързи темпове и все още има голям потенциал. 
Атракцията на EMO Хановер е, че цялата верига на ТПН-
процесите, включително последващата обработка, може 
да се види в сравнение с конвенционалните процеси на 
обработка.

EMO Хановер 2019 ще бъде централна отправна точка 
за стартиращите предприятия в производството
Днес стартиращите фирми вече не се създават само в сек-
тора на потребителските стоки или финансите, но все пове-
че и в сектора на инвестиционните стоки. Мегатенденции 
като цифровизация и мрежи, но също така и нови форми 
на мобилност, изменение на климата, енергийна ефектив-
ност или индивидуализация предлагат добри възможности 
за нови идеи и по този начин за успеха на стартиращите 
фирми. С актуални теми, някои от които сами си поставят, 
те могат да растат. Смята се, че те са по-креативни с идеите 
си, отколкото са утвърдените компании, могат да ги опитат 
по-неангажирано и затова често могат да излязат на пазара 
по-бързо с нови продукти. Освен това те използват нови 
методи на работа, от Fablabs и Coworking- пространства до 
гъвкави екипи.
И двете, нови продукти и нови начини на работа, създават 
напрежение в утвърдените компании в производстве-
ните технологии. Например експерти от Digitalberatung 
etventure в Берлин ги съветват да развият своите цифрови 
бизнес модели, разработени от външни цифрови звена. 
Така нещата се случват по-бързо, по-малко бюрократично и 
се заобикаля инертността на компанията. Според скорош-
но проучване обаче само 8% от германските компании 
избират този път. 
"Разбира се, предлага се не само аутсорсингът на бизнес 
единица, но и сътрудничеството с дигитална компания", 
казва Милер от Сдружението на германските производи-
тели на металообработващи машини. Това могат да бъдат 
както германски компании, така и чуждестранни. Много 
държави имат много динамична ситуация на стартиращи 
предприятия. Тези компании също са поканени, ако рабо-

тят в производствената сфера.
За да насърчи сътрудничеството и да събере заинтересова-
ните страни, EMO Хановер 2019 се фокусира върху стар-
тиращи фирми и ги представя за втори път на собствена 
платформа под заглавието Young Tech Enterprises @ EMO 
Hannover 2019. Поради положителния отзвук от посети-
телите на предварително събитие, формат 2019 ще бъде 
значително разширен. Той трябва да бъде по-многостранен 
и бизнес ориентиран, като предлага на младите компании 
по-голяма добавена стойност за тяхното участие.
В крайна сметка, младите фирми с добра бизнес идея 
обикновено се нуждаят от пари, опит и контакти с клиен-
ти, големи конкуренти или също потенциални служители. 
Всичко това ЕМО Хановер предлага за сферата на произ-
водство. Освен отделни стартиращи фирми като изложи-
тели са поканени инвеститори, спонсори на стартиращи 
фирми и потенциални партньори. Ще има единични и общи 
щандове, например от федерални провинции, германското 
федерално министерство на икономиката и енергетиката 
и инвеститори от чужбина. И накрая, изложбеният профил 
се допълва от форуми и терени, в които младите фирми 
могат да се представят. "Изложбената площ трябва да 
бъде основа на една мрежа от сцени, в която актьорите в 
индустриалната производствена сфера се изявяват", казва 
г-н Милер от Сдружението на германските производители 
на металообработващи машини.
Като партньор за сътрудничество на Young Tech Enterprises 
@ EMO в Хановер, Сдружението на германските произво-
дители на металообработващи машини спечели Deutsche 
Messe AG, която разработи този формат и го прилага 
успешно през последните години, особено на Hannover 
Messe. Друг партньор е Startup-Machine в Сдружението 
на немските производители на машини и инсталации, 
централна платформа за установяване на контакти между 
машинни инженери и стартиращи фирми. Тя започва да 
идентифицира съответните стартиращи предприятия в 
машиностроенето и да насърчава диалога между тях и 
средните предприятия.
Наградата за основател за цифрови иновации в производ-
ството ще бъде връчена за първи път на EMO Хановер
В допълнение към Young Tech Enterprises @ EMO Хановер 
2019 за първи път на панаира ще бъде връчена специална 
награда Цифрови иновации в производството като част от 
конкурса за основатели. Конкурсът е инициатива на Фе-
дералното министерство на икономиката и енергетиката. 
Наградата се присъжда за иновативни бизнес идеи, бази-
рани на съвременни информационни и комуникационни 
технологии. Един от акцентите е върху иновативния дух 
на стартиращия бизнес, на екипа, на техния опит и компе-
тенции и накрая на работа в мрежа с клиенти и партньори. 
Наградният фонд от 10 000 евро за специалната награда 
за производство се допълва от предложения за семинари, 
Workshop и коучинг, както и от Live-Pitches, за да събере ос-
нователите заедно с утвърдени изложители и инвеститори.  
"С връчването на специалната награда в рамките на голямо 
Networking-събитие, на което Сдружението на германските 
производители на металообработващи машини кани на 
втория панаирен ден, се оформя пълната програма на ЕМО 
по темата за стартиращи предприятия",  подчертава г-н  
Милер. 
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Инициатива за набиране на специализирана работна 
сила
В допълнение към техническите предизвикателства, все 
по-често недостигът на квалифицирана работна сила движи 
индустрията. Дори ако условията са различни, има нужда от 
действия по целия свят. „Много индустриализирани стра-
ни се борят с демографските промени, които по принцип 
означават, че са налице по-малко квалифицирани работни-
ци, които след това могат да мигрират и в други сектори“, 
обяснява г-н Милер от Сдружението на германските произ-
водители на металообработващи машини. "Развиващите се 
икономики, от друга страна, биха имали достатъчно нова 
работна сила, но в много случаи не разполагат с ефективна 
образователна система, която да осигурява необходимите 
умения", продължава г-н Милер. В допълнение към това, 
понастоящем изискванията към служителите в промишле-
ността се променят фундаментално в резултат на създава-
нето на мрежи и автоматизацията. Училищата и компаниите 
трябва да реагират на това, ако искат да осигурят бъдещето 
си, независимо в кой регион на света се намират. Затова, 
VDI-Nachrichten, списанието на най-голямата немска инже-
нерна асоциация, организира двудневен панаир на 17 и 18 
септември на EMO Хановер. Целевата група са изложителите 
на ЕМО и клиентите, които се представят като атрактивни 
служители. Изложението е насочено към академичните 
среди и специалистите от бранша. То ще бъде придружено 
от форум за успешен маркетинг за човешки ресурси и съвети 
за кандидатстване.

Фондация за млада работна сила в машиностроенето се 
стреми към качествено обучение
В Германия фондацията за млада работна сила в машино-
строенето, дъщерно дружество на Сдружението на гер-
манските производители на металообработващи машини 
и Сдружението на немските производители на машини и 
инсталации, работи интензивно през последните десет годи-
ни в сътрудничество с професионалните училища, службите 
и други институции, за да подобри обучението в метало-
обработващите професии и да го доразвие на съвременно 
ниво. Тя също така е започнала квалификационни проекти за 
дигитализация. От една страна, това включва квалификация 
на учители и обучители. "Те са хората, които трябва да преда-
ват на своите ученици новите квалификации и непрекъснато 
сами да работят за своето техническо развитие", казва г-н 
Милер от Сдружението на германските производители на 
металообработващи машини. "Повече от всякога бъдещите 
професионалисти трябва да могат да се справят с комуни-
кационните задачи, както и да разглеждат и управляват 
процесите и системите в тяхната цялост", казва той. От друга 
страна, фондацията за млада работна сила в машинострое-
нето е разработила допълнителна квалификация в цифрови-
те производствени процеси, която може да бъдат завършена 
в допълнение към обучението.

Съществен компонент на цялата квалификация е уеб-ба-
зираната платформа за обучение и работа (MLS - Mobile 
Learning in Smart Factory). Тази система е насочена към 
мобилни крайни устройства. Това създава модерна среда за 
обучение и дава възможност на учителите и обучителите да 
подкрепят по-добре обучаемите и бързо да превърнат нови 
теми в конкретно учебно съдържание. Обучаемите и техните 

обучители могат да използват платформата, за да създават 
свои собствени задачи и заедно да разработват решения. 
В момента съдържанието е достъпно на немски език, но в 
бъдеще ще бъде преведено и на английски език.

Всичко това ще бъде представено на EMO Хановер 2019 
като част от младежкото специално изложение. Съвместно с 
партньори от промишлеността, професионалните училища и 
образователните институции, фондацията за млада работна 
сила в машиностроенето представя своите проекти и ини-
циативи за обучение по професии в металообработването и 
технически курсове. Младите хора, преди да вземат решение 
за работа, както и учители и обучители, които посещават 
младежкото изложение, трябва да знаят какво означава 
съвременното високотехнологично обучение в машиностро-
енето.

"Промяната в света на труда не спира пред нито една ком-
пания, без значение къде в света се намира", обобщава г-н 
Милер. „Добра идея е да се справим с предизвикателствата, 
пред които са изправени вашите служители. Затова инициа-
тивите за младите таланти в машиностроенето, представени 
на ЕМО Хановер, определено се препоръчват за подражание 
и в други страни”, заключава той. Самата фондация за млада 
работна сила в машиностроенето вече е активна в между-
народен план. Например, тя обучава учители по технически 
специалности в Италия и Хърватия.

Специалното младежко изложение е насочено към квали-
фицираната млада работна сила. Ново в ЕМО Хановер е 
двудневната "Инициатива за набиране на персонал", която 
е насочена към младите професионалисти. Това са както 
учени, така и професионалисти от бизнеса. Утвърдени 
изложители на ЕМО, както и компаниите-потребители могат 
да участват на специална площ със своите предложения за 
нови служители. Специалното изложение ще бъде съпрово-
дено от форум за модерни стратегии за развитие и подбор 
на персонала, както и съвети за успешно кандидатстване. 
Организатори на инициативата са VDI-Nachrichten, орган на 
най-голямото научно-техническо дружество в Германия с 
150 000 индивидуални членове.



 Бъдете част от перспективния пазар на екотехнологиите и представете вашите решения.
                               Свържете се с Виа Експо: 032 512  900, 088 679 31 72, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com 
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Динамиката на световната икономика се забавя - глобал-
ното развитие на потреблението на металообработващи 
машини остава солидно през 2019 
Според проучванията, направени от британския институт за 
изследване на икономиката Oxford Economics в началото на го-
дината, през 2019 г. глобалната икономика се очаква да нарасне 
с 2,5%. Инвестициите и промишленото производство нарастват с 
по 2,4%. Потреблението на металообработващи машини е малко 
под прогнозираната за пролетта цифра от плюс 2.3% . В тази 
конюнктурна среда EMO Хановер 2019 ще се проведе от 16 до 21 
септември.
"Всъщност динамиката на световната икономика се забавя в 
сравнение с миналата година," прогнозира г-н Кристоф Милер, 
ръководител панаири при организатора на EMO VDW (Сдру-
жение на германските производители на металообработващи 
машини). "Успокояването след бурните години на растеж 
обаче означава, че компаниите могат отново да се обърнат 
към стратегически въпроси и да вземат решения за бъдещите 
си инвестиции", продължава г-н Милер. Тук се появява EMO 
Хановер 2019 тъкмо навреме. Под мотото "Smart technologies 
driving tomorrow‘s production!" (Интелигентни технологии, 
които управляват производството на утрешния ден!) водещият 
световен панаир за металообработване предоставя информация 
за съвременните технологии на производство, за решения за 
производството на утрешния ден в областта на мрежите и диги-
тализацията, както и за нови услуги, резултат от комбинацията на 
конвенционални технологии за обработка с модерни методи за 
анализ на данни. 
В сравнение с 2018 ръстът на икономическите основни данни е 
под резултатите от предходната година. Но те все още сигна-
лизират за силен растеж. Водачът е Азия с 4,4% увеличение на 
брутния вътрешен продукт, следван от Америка с плюс 2,1% и 
Европа с 1,4%. По отношение на инвестициите и потреблението 
на металообработващи машини Азия, като движеща сила, е 
водеща на пазара в триадата съответно с плюс 2.7 и 2.6%. Очаква 
се потреблението да се увеличи непропорционално, особено в 
по-малките държави Виетнам, Тайланд и Индонезия. Индийският 
субконтинент, който консумира значително повече металооб-
работващи машини от средното за азиатските страни, отбеляза 
най-голямо увеличение. В най-големия пазар, Китай, потребле-
нието на металообработващи машини е малко над средното за 
цяла Азия и ще продължи да увеличава обема си през следва-
щите години. От друга страна, Тайван и Южна Корея се сблъскват 
със спад в текущата година.
В Америка търсенето в САЩ през 2019 все още е непропорцио-
нално високо, въпреки че бумът, причинен от намаляването 
на данъците на правителството и добрите условия на отчисле-
ния, намалява рязко. Бразилия премина през застоя от 2018 
и увеличава силно  потреблението на металообработващи 
машини. През текущата година увеличението  варира в рамките 
на едноцифрен диапазон. В Европа източноевропейските страни 
Словакия, Чехия, Полша и Унгария са на върха и все още са 
привлекателни индустриални зони, които се развиват добре и в 
които се инвестира. В Германия, най-големият европейски пазар 
и място на EMO Хановер, динамиката намалява след предишния 
икономически бум. Очаква се потреблението на металообработ-
ващи машини в Германия да нарасне с 1% през 2019 г.

По отношение на инвестициите в деветте най-важни браншове 
на потребители в световен мащаб, над средното ниво инвес-
тират машиностроенето, автомобилната индустрия, самолето-
строенето и останалата част от транспортния сектор. Това са 
предимно железопътен транспорт и корабостроене.
"Още една дума за състоянието на машиностроителната ин-
дустрия в Германия, която е домакин на ЕМО", казва г-н Милер. 
Производството и износът отбелязаха нов рекорд през 2018 
година. Според оценки промишлеността е произвела машини 
и услуги на стойност над 17 милиарда евро. От тях почти 70% 
са били изнесени. В същото време обаче и тук дългият подем се 
приближава към своя край. Входящите поръчки като цяло пока-
заха леко увеличение от 1% през 2018 г.  Въпреки това вече има 
ясни признаци на забавяне през четвъртото тримесечие. От една 
страна, динамиката на световната икономика се забавя. Съответ-
но азиатските пазари влязоха в минусовия диапазон. От друга 
страна, вътрешното търсене през втората половина на 2017 г. 
около ЕМО Хановер почти избухна. Особено силните по отно-
шение на търсенето последни месеци представляваха много 
амбициозна цел за общия прием на поръчки през 2018 г., който 

Българската икономика расте стабилно 

Металообработващи машини-износ Германия
за България - Преглед*

2014 2015 2016 2017 2018 

милиони EUR 17.2   27.4   29.2   31.1   36.1   

предходна година (%) -5 +59 +7 +7 +16

дял в общия износ 
(%) 0.2   0.3 0.3   0.3   0.3

класиране според 
износа 45. 36. 31. 33. 31.

* Металообработващи машини вкл. части/принадлежности:
Номера на продуктите (HS-Codes): 8456-8463, 84663 93/94, 8479 40

Източници: Статистика на външната търговия, VDW
VDW, Сдружение на германските производители на металообработващи машини, 11.03.2019
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не можа да бъде надхвърлен в края на 2018 г., както се очакваше, а 
навлезе в минусовата зона. И накрая, сегашната нестабилна среда 
по целия свят заедно с разпространението на търговски конфли-
кти, увеличаващия се протекционизъм, покачващите се цени на 
петрола, високата инфлация в различните пазари, неограничения 
дълг и т.н. правят несигурни клиентите, особено малките и средни 
предприятия.
В същото време числеността на персонала над 75 000 е също на 
рекордно ниво, а капацитетът е почти изцяло натоварен през 2018 
г. при 93,9% на годишна база. "Разтоварването на напрежението 
в областта на човешките ресурси по отношение на използването 
на възможностите на машините и на наличието на компоненти 
при доставчиците облекчава фирмите и им дава възможност да 
направят необходимите стъпки за бъдещето", казва г-н Милер. 
"С оглед на основните предизвикателства, пред които е изпра-
вена индустрията по отношение на автоматизацията, индустрия 
4.0, променящите се производствени процеси и работни места, 
съветваме компаниите да подготвят инвестициите си интензивно, 
например на EMO Хановер 2019."

Българската икономика расте стабилно
Българската икономика продължава да се стреми към разширя-
ване. Високото лично потребление и увеличаващите се инвести-
ции са движещите сили. В промишлеността високонатоварените 
капацитети водят до инвестиции за обновяване и разширяване. В 
краткосрочен план финансовата рамка на ЕС за 2020 г. ще доведе 
до изпълнението на повече проекти. Това осигурява положителни 
импулси в развитието на инфраструктурата. Ниските лихвени 
проценти и финансирането от програмите на ЕС за развитие също 
подкрепят инвестиционната активност. България има ниска без-

Металообработващи машини-износ Германия
за България - видове машини

2014 2015 2016 2017 2018 

 Лазерни, ултразвукови, йонни и плазмено-лъчеви машини  1000 EUR 3,149 4,383 4,895 5,046 4,799 
 бр 12  19  23  17  15  

 Ерозийни машини  1000 EUR 118 241  781 437  3  
 бр 5  8 5  9  1  

 Обработващи центрове  1000 EUR 2,520 4,191 4,807 4,541 7,455 
 бр 18 28 29  29  41  

 Трансферни и многопътни машини  1000 EUR 1,188 
 бр 1  

 Струговащи машини  1000 EUR 2,342 2,424 3,562 7,006 4,812 
 бр 31  44  66  60  72  

 Бормашини  1000 EUR 237  299  506  292  90  
 бр 223  342  244  183 292  

 Разстъргващи,  1000 EUR 702  64  630  387 520  
 комбинирани разстъргващо-фрезоващи машини  бр 12  6  11  13  24  

 Фрезоващи машини  1000 EUR 1,025 2,293 842 847 1,000 
 бр 16  37  37  42  19  

 Шлайф-, хонинг-машини, полиращи и лепинговащи машиниn  1000 EUR 859 3,541 2,641 1,987 4,999 
 бр 749  1,586 1,281 1,680 1,338 

 Зъбонарезни машини  1000 EUR 10  1,772 909  680 408 
 бр 1  5  2  2  1  

 Отрезни и сепариращи машини  1000 EUR 469  367  512  1,017 442  
 бр 276  357  137  263  285 

 Други стружкоотнемащи металообработващи машини  1000 EUR 43  30  47  54  62  
 бр 22  12  23  16  26  

 Стружкоотнемащи металообработващи машини общо  1000 EUR 12,662 19,605 20,132 22,294 24,590 
 бр 1,366 2,444 1,858 2,314 2,114 

  Ковачни машини и чукове  1000 EUR 499  
 бр 3  

  Огъващи, скосяващи и изправящи машини  1000 EUR 670  1,215 1,670 2,644 2,793 
 бр 34  32  79  81 86 

  Рязане  1000 EUR 65  262  264  477  372  
 бр 7  18 13  14  17  

 Щанци и сечащи машини  1000 EUR 650  535  1,782 1,588 1,248 
 бр 10  20  36  37  19  

  Преси  1000 EUR 370  1,313 425  893 983 
 бр 15  20  36  51  80 

 Други формообразуващи машини  1000 EUR 25  877 1,080 234  2,962 
 бр 24  17  51  55  71  

 Формообразуващи машини общо  1000 EUR 1,780 4,202 5,720 5,836 8,358 
 бр 90 107 218 238 273 

 Части и принадлежности за металообработващи машини  1000 EUR 2,785 3,611 3,353 2,995 3,146 
 Металообработващи машини общо  1000 EUR 17,227 27,418 29,205 31,125 36,094 

 бр 1,456 2,551 2,076 2,552 2,387 

Забележка: Количествата в бр. във външната търговия не винаги са надеждни
Номер на продука (HS-Codes): 8456-8463, 84663 93/94, 8479 40

Източници: Статистика на външната търговия, VDW
VDW, Сдружение на германските производители на металообработващи машини, 11.03.2019

Външна търговия с металообработващи машини
България

Внос от България: Най-важни страни-доставчици
(без части и принадлежности)

2014 2015 2016 2017 2018 

Внос общо (милиони EUR) 103  100  112  112  130  

1. Германия 15%  26%  25%  25%  32%  

2. Тайван 8% 9%  10%  13%  13%  

3. Италия 36%  28% 25%  16%  13%  

4. Турция 8% 10%  11%  6%  8% 

5. Чехия 3%  5%  7%  9%  5%  

Износ от България: Най-важни държави
(без части и принадлежности)

2014 2015 2016 2017 2018 

Общо износ (милиони EUR) 34  39  43  46  42  

1. Германия 12%  13%  12%  14%  17%  

2. Сърбия 3%  1%  5%  11%  12%  

3. Италия 4%  4%  6%  8% 10%  

4. Русия 15%  14%  6%  6%  10%  

5. Турция 8% 12%  8% 6%  8% 

Източници: Официална статистика на външната търговия на България, VDW
Номера на продукта (HS-Code) 8456-8463

VDW, Сдружение на германските производители на металообработващи машини, 01.04.2019

% дял в износа

% дял във вноса

работица и дори излишък по текущата сметка, който обаче според 
GTAI - Germany Trade & Invest ще намалее в средносрочен план.
Според GTAI брутният вътрешен продукт на България се очаква да 
нарасне с 3.7% през текущата година, което е повече от предход-
ната година. За Европа като цяло икономическите експерти в 
Oxford Economics очакват ръст от едва 1,4%. Според GTAI брутните 
инвестиции в България се очаква да нараснат с 6,8% след 9% през 
предходната година. По-специално инвестициите на автомобил-
ната индустрия и нейните доставчици, както и машиностроенето, 
поддържат курса на растеж. Важен показател за усилията за 
модернизация на индустрията е потреблението на металообра-
ботващи машини. В България тя възлиза на 163 милиона евро през 
миналата година. От тях най-голямата част, машини на стойност 
около 130 милиона евро, са внос. Най-важният доставчик е 
Германия със значителна преднина пред Италия, Тайван, Турция и 
Чехия.
ЕМО Хановер е еднакво интересен за българските производители 
и посетители. В края на март са регистрирани три фирми от Бълга-
рия. Това са РАИС, ЗММ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ и ВСК КЕНТАВЪР.
Също така се препоръчва на българските потребители на 
металообработващи машини да подготвят бъдещите си инвес-
тиционни решения с посещение на EMO Хановер 2019. Според 
статистиката за вноса три от най-важните страни доставчици за 
българската индустрия - Германия, Тайван и Италия, имат повече 
от 1100 производители, регистрирани за ЕМО Хановер до края на 
март. "Представени са най-важните бизнес партньори", казва г-н 
Кристоф Милер от Сдружение на германските производители на 
металообработващи машини. На последното събитие през 2017 г. 
около 300 експерти от България пътуваха до Хановер.
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 Както вече споменахме, панаирът се организира от 
Сдружението на германските производители на метало-
обработващи машини, Франкфурт на Майн, Германия, по 
поръчка на Европейското сдружение на производителите 
на металообработващи машини Cecimo от Брюксел, Белгия, 
в сътрудничество с Deutsche Messe AG, Хановер, Германия. 
Сдружението на германските производители на металооб-
работващи машини e говорителят на германската индус-
трия за производство на металорежещи машини и едно от 
малкото браншови сдружения, което организира междуна-
роден панаир за бранша, който представлява. В това Сдру-
жението има дълъг опит. Знакът „Панаир на Сдружението 
на германските производители на металообработващи 
машини“ се е превърнал в нарицателно за успешни изло-
жения. Заедно с ЕМО Хановер това е METAV в Дюселдорф, 
международният панаир за технологии в металообработва-
нето (следващо провеждане: 10 до 13 март 2020).  
Сдружението на германските производители на металооб-
работващи машини съвместно с Професионалното сдруже-
ние за инструментални машини и системи за производство 
в Сдружението на германските производители на машини 
и инсталации има общо около 300 членове, които са се 
присъединили доброволно. Те представляват около 90 
процента от общия оборот на бранша в Германия. Сдруже-
нието на германските производители на металообработ-
ващи машини защитава интересите на своите членове в 
национален и международен план.
Като организатор на ЕМО Хановер 2019, Сдружението, в 
сътрудничество с Deutsche Messe AG, предлага на посети-
телите и изложителите богат спектър от услуги: онлайн-
регистрация за посетители и изложители, лица за контакт 
на местен език чрез представителствата на Deutsche Messe 
AG в чужбина, подкрепа при решаване на визови въпроси, 
атрактивни оферти за пътуване с влак и самолет за ЕМО, 
онлайн-информация на девет различни езика, индивидуал-
но обслужване на чуждестранни делегации, тематични оби-
колки и много други. Подробна информация ще намерите 
на www.emo-hannover.de.

ЕМО Хановер 2019 – водещ световен панаир за метало-
обработване
От 16 до 21 септември 2019 г. международни производи-
тели от производствените технологии ще представят ин-
телигентни технологии на EMO Хановер 2019. Под мотото 
„Smart technologies driving tomorrow’s production!“, водещи-
ят световен панаир за металообработване показва целия 
спектър от модерни металообработващи технологии, които 
са сърцевината на всяко промишлено производство. Пред-
ставени са най-новите машини плюс ефективни технически 
решения, съпътстващи продуктите услуги, устойчивост в 
производството и много други. Фокусът на EMO Хановер е 
върху стружкоотнемащи и формоващи металообработващи 
машини, производствени системи, прецизни инструменти, 
автоматизиран материален поток, компютърни технологии, 
промишлена електроника и аксесоари. Професионалните 
посетители на ЕМО идват от всички основни промишлени 
сектори, като машиностроенето и уредостроенето, авто-
мобилната индустрия и нейните доставчици, самолетно 
и космическото инженерство, фината механика и оптика, 
корабостроенето, медицинската техника, производството 
на инструменти и матрици, стомана и леки конструкции. 
EMO Хановер е най-важното международно място за срещи 
за производствени технологии в световен мащаб. На ЕМО 
Хановер 2017 почти 2230 изложители от 44 страни привля-
коха приблизително 130 000 посетители от 160 страни. EMO 
е регистрирана търговска марка на Европейското сдруже-
ние за  металообработващи машини CECIMO.

За повече информация: “ПРОТРЕЙД ЕКСПО“ ООД,   
Иван Георгиев
ул. Галичица 37, вх. А, офис 5; 1164 – София
Тел: 0888 626 919
info@hf-bulgaria.com 

Сдружението на германските производители на 
металообработващи машини предлага обширен пакет от 
услуги по време на ЕМО Хановер 2019

е да погледна напред.
време

За важните решения.

Лизинг на товарни автомобили над 3,5 тона и строителна техника 
• Бърза и лесна процедура за одобрение
• Безлихвено и възможност за разсрочено плащане на ДДС
• Ползване на преференции от доставчици и застрахователи

02 9765 100Заявете на: www.unicreditleasing.bg
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• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки 
  ефекта “магнитосъпротивление”
• Приложение при MONORAIL - сачмени и
  ролкови интегрални направляващи

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com

- Направляващи
   - Търкалящи и плъзгащи лагери
      - Кабеловодещи вериги и кабели
         - Редуктори и моторредуктори
            - Съединители и други компоненти за машиностроенето ...

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс:   +359-2-859 76 81
моб.: +359-885-232595
         +359-897-981669

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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Светът на пластмасата и  
каучука – К 2019 в Дюселдорф част 1 
Пазар и икономика
От 1952 г. K в Дюселдорф притежава специален статус сред 
всички търговски изложения за пластмаса и каучук в света. 
Никое друго събитие не прави световния успех на полимер-
ните материали толкова явен, осезаем и толкова прозрачен. 
На 21-вото си издание изложението също доказва постоянния 
растеж на световната пластмасова индустрия. На всеки три 
години то представя на преден план технологичните развития, 
най-икономичните решения за промишлена преработка и 
интелигентното и многостранно приложение на пластмасите и 
каучука. Полимерните материали, машинната, обработващата 
и инструменталната техника, както и разнообразните приложе-
ния на пластмасите и каучука никъде не могат да бъдат видени 
така детайлно и всеобхватно, както в Дюселдорф. В продъл-
жение на седем десетилетия K е ориентир за всеки, който иска 
да се запознае с пластмасовата индустрия и преработката на 
пластмаси, да отличи тенденциите и да види иновациите в 
действие.

Пластмасата и каучукът продължават курса на растеж в 
глобален мащаб
Световният успех на тази индустрия се вижда преди всичко 
при нарастването на употребата на пластмаса и каучук като 

материал, която между 1950 и 2017 г. се е увеличила средно с 
8,5% годишно. Темповете на растеж вече не са толкова големи, 
колкото през 50-те и 70-те години на миналия век, но от нача-
лото на хилядолетието все още регистрират годишен ръст от 
4 до 5%. Те обаче се различават значително в зависимост от 
региона, продукта или приложението.
Движещите сили за глобалния растеж продължават да бъдат 
преди всичко увеличаването на световното население и ця-
лостното повишаване на жизнения стандарт на човечеството. 
Повечето области на приложение на пластмасите, преди всич-
ко опаковките за хранителни  продукти и стоки за ежедневна 
употреба, но също така и различните контейнери за съхране-
ние и транспорт, непрекъснато нарастват. Изграждането на ин-
фраструктурата, както и строителството, изискват използване-
то на пластмаси във водоснабдяването, електроснабдяването 
и газоснабдяването, в изолацията, при профилите за прозорци 
и много други.
Друга нарастваща област на приложение е мобилността - от 
автомобилите и различните им концепции за задвижване през 
камионите и железопътните превозни средства до авиацията. 
Една област на приложение, в която пластмасите са станали 
незаменими, е медицината: уредостроенето, диагностиката и 
лабораториите, както и безопасното прилагане на фармацев-

Дискусионен форум Marine Litter K2016 Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.
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технически термопласти и 0,1% високоефективни полимери, 
както и базирани на био основа и биоразградими пластмаси.
Икономическият растеж на Китай и много страни от Югоиз-
точна Азия направи Азиатско-тихоокеанското икономическо 
пространство най-големия и най-бързо развиващ се регион в 
света на пластмасовата индустрия. Междувременно Азия про-
извежда половината от всички пластмаси в световен мащаб. 
През 2017 г. почти 40% от световната техника за обработка на 
пластмаси идва от азиатски страни. Днес Китай е най-важната 
нация в света във всички сегменти на пластмасовата индус-
трия: според последните налични данни 29,4% от световното 
производство на пластмаси (2017 г.), 31% от световното произ-
водство на машини за пластмаса (2016 г.) и най-големият дял 
от световната преработка на пластмаса.
Огромното разширяване на капацитетите за полимеризация в 
Азиатско-тихоокеанския регион и Близкия изток промени ста-
тистическите съотношения в дългосрочен план: с 29,4% дял на 
Китай, 3,9% на Япония и още 16,8% на други азиатски държа-
ви, резултатът за континента е 50,1%. Относителното значение 
на Европа и Северна Америка междувременно непрекъснато 
намалява, като в момента е 18,5% и 17,7% от световното 
производство. Според статистиката на Plastics Europe 7,1% са 
за Близкия и Средния изток и Африка, 4% за Южна Америка 
и 2,6% за бившите държави от ОНД. Азия е увеличила дела 
си в световното производство на пластмаси за последните 20 
години от 30% на 50%, докато Северна Америка го е намалила 
с 10% и Европа с близо 15%. Нови дялове са реализирани 
преди всичко от Близкия и Средния изток. Азия доминира и в 
производството на каучук с 91% дял за естествения каучук и 
54% за синтетичния каучук през 2018 г.
Немскоговорящите страни консолидират своето технологич-

тични продукти се нуждаят от пластмаси като функционални, 
практични и хигиенни артикули за еднократна употреба. Дори 
продуктите за спорт и отдих, както ги познаваме и оценяваме 
днес, могат да бъдат изработени само от пластмаси. Много 
технологични тенденции като електрификацията на много об-
ласти от живота и производството на възобновяеми енергии 
са немислими без пластмасови материали. 

Китай тласка Азия към водеща роля в световната про-
мишленост на пластмаса
За 2017 г. Асоциацията на производителите на пластмаси в 
Европа оценява световното производство на пластмаса на 
348 млн. т. Около 290 млн. т от тях са пластмасови материали, 
т.е. материали, които са били преработени в пластмасови 
изделия. Останалите 55 млн. т са използвани за покрития, 
лепила, дисперсии, бои и цветове. Според анализите на IRSG 
през 2017 г. са произведени и консумирани около 28,5 млн. т 
каучук в световен мащаб. От тях 13,5 млн. т са естествен каучук 
и малко над 15 млн. т синтетичен каучук.
Както всички ценови шокове и икономически кризи през 
последните десетилетия, финансовата и икономическа криза 
от 2008/2009 г. успява само за кратко да забави дългосрочното 
положително развитие на пластмасовата индустрия. От 2010 г. 
производството нараства с 4 до 5% на година.
Според базата данни за капацитета на KI Polyglobe капа-
цитетът за производство на термопластични материали, 
най-големият и икономически най-важният сегмент сред 
пластмасите, възлиза на около 351 млн. т годишно в начало-
то на март 2019 г.
От тях повече от 91% са стандартни пластмаси, малко над 8% 

Гранули, К 2016, Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.
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но лидерство, а Китай – лидерството си на пазара за машини за 
пластмаса.
Производствената стойност на машините за пластмаси и каучук 
достига около 38 млрд. евро в световен мащаб през 2018 г., 
след 36,3 млрд. евро през 2017 г. и малко под 35 млрд. евро 
през 2016 г. През 2017 г. европейските производители на маши-
ни за пластмаса генерират 42% (2016 г.: 41%), което съответства 
на производствена стойност от 15,3% (2016 г.: 14,3%) млрд. 
евро. Както Euromap, Асоциацията на производителите на 
машини от Австрия, Франция, Германия, Великобритания, Ита-
лия, Люксембург, Испания, Швейцария и Турция, съобщи през 
2017 г., европейците успяват да разширят водещата си роля в 
световната търговия от 48% на 52%. Въпреки многото неясноти 
Euromap очакваше европейското производство да нарасне с 
още 2 до 3% през 2018 г.
По стойност на производство най-големият производител на 
машини за пластмаса е Китай с 11,5 млрд. евро (31,8% дял) 
през 2017 г., следван от Германия с 8 млрд. евро (22,1% дял), 
Италия с 3 млрд. евро (8,4% дял), САЩ с 2,7 млрд. евро (7,4% 
дял) и Япония с 1,8 млрд. евро (4,9% дял). В световната търго-
вия германското машиностроене възлиза на 24,5% от светов-
ния износ, пред Китай (16,4%), Япония (10,4%), Италия (9,6%) и 
САЩ (5,7%).

Европейската промишленост за производство на пластма-
са е пионер в рециклирането
Производството на пластмаса в ЕС-28, с 1,5 млн. служители в 
почти 60 000 предимно малки и средни предприятия, постига 
продажби от близо 350 млрд. евро по данни на Евростат за 
2017 г., събрани от Plastics Europe и допринася със 17 млрд. 
евро за търговския излишък на ЕС. Най-важните дестинации 
за износ (извън ЕС) на пластмасови суровини са Турция, САЩ, 
Китай, Русия и Швейцария, а за пластмасови изделия – САЩ, 
Швейцария, Китай, Русия и Турция. Най-важните източници 
на внос извън ЕС за суровини са САЩ, Южна Корея, Саудитска 
Арабия, Швейцария и Япония, в преработката на пластмаси – 
Китай, САЩ, Швейцария, Турция и Южна Корея.
Според Plastics Europe през 2017 г. опаковъчната индустрия 
използва най-голям дял от пластмасови материали в Евро-
па - 39,7%. Строителството остава на второ място с 19,8%, 
автомобилната индустрия с 10,1% на трето място, следвани от 
електрическата и електронната промишленост с 6,2%, потре-
бителските стоки, битовите стоки и спортните стоки с 4,1% и 
селското стопанство с 3,4%. Делът на потреблението на всички 
останали клиенти като мебелната промишленост, индустрията, 
медицината и производителите на домакински уреди възлиза 
на 16,7%.
Най-големите потребители на пластмаси в Европа са Германия 
(24,6%), Италия (14%), Франция (9,6%), Испания (7,7%), Вели-
кобритания (7,3%) и Полша (6%). В класацията британската 
промишленост за преработка на пластмаси, засегната от под-
готовките за Brexit, изостава след засилената испанска инвазия 
при пластмасата.

Шистовият газ засяга производството на пластмаса не само 
в Северна Америка
Докато Европа вече не е в състояние да осигури собствени 
ресурси с полиолефини и разчита на внос, шистовият газ като 
евтин източник на енергия в САЩ се превърна в „game changer“. 
След години на масивни инвестиции в мощности за производ-
ство на шистов газ, полимеризация на целевите пластмаси и 

производство на необходимите кополимери, от края на 2016 г. 
непрекъснато се въвеждат нови мощности за газови полиоле-
фини. Не на последно място транспортната инфраструктура, 
съхраняването и транспортирането на газ с кораби, междинни-
те продукти и готовите за употреба пластмасови гранули нара-
ства. Предимството на ниските разходи при новите американ-
ски продукти не само измества потока от полиолефини между 
континентите в полза на доставките от Северна Америка. 
По-скоро интересът се фокусира и върху самия шистов газ, за 
чиято по-нататъшната обработка производителите на пластма-
си изграждат инсталации за дехидриране на пропан, например 
в Китай, Индия, Холандия и вероятно също в Скандинавия.

Политическата несигурност съпътства като цяло положи-
телното развитие на икономиката
Повечето пазари на пластмаси и каучук, особено големите 
индустриални и развиващи се страни, се обръщат назад към 
предимно положителното развитие. Политическите влияния 
и несигурността в последно време засягат бизнеса с пласт-
маси и пластмасови изделия. Затварянето на отделни пазари, 
новият национализъм, процъфтяващият сепаратизъм и в някои 
региони популярен протекционизъм, насърчават обърканата 
пазарна ситуация: в зависимост от производствения процес и 
региона те създават различна степен на несигурност на пазари-
те, което пречи на дългосрочното планиране за много участни-
ци. Споровете за мита между САЩ и Китай, блокадата на Иран, 
отделянето на Великобритания от Европейския съюз с неясната 
структура на Brexit и националистично ориентираните полити-
ки в големите икономики в Южна Америка, не допринасят за 
стабилизирането на перспективите.

Кръговата икономика: Пътят към бъдещето
Замърсяването на океаните с пластмасови отпадъци и 
микропластмаса предизвика огромно световно внимание през 
последните години в медиите и обществеността. Опустошител-
ните последици от замърсяването на Световния океан трябва 
да доведат до процес на промяна както в обществото, така 
и в промишлеността. Пластмасите са твърде ценни, за да се 
изхвърлят безотговорно. В тази насока ЕС дава пример с новата 
си стратегия за рециклиране на пластмаси. Основният фокус на 
К 2019 е насочен и към тази тема.

Процентът на рециклиране в Европа продължава да нара-
ства значително
Макар да е ясно, че от една страна нефункциониращите сис-
теми за изхвърляне на отпадъци в няколко азиатски страни, 
и от друга страна човешкото поведение причиняват пагубни 
последици, в световен мащаб започнаха дискусии за забрана 
на определени продукти, която все повече придобива правна 
сила. Ограниченията и забраните са насочени предимно към 
определени пластмасови опаковъчни материали, но също така 
и към краткотрайни потребителски и хигиенни продукти, които 
се считат за продукти за еднократна употреба.
Въпреки че старият континент не е един от основните източни-
ци на замърсяване, европейската пластмасова промишленост 
отдавна се стреми освен да създава подходящи системи за 
събиране и последователното повторно използване на произ-
водствени отпадъци, но и да рециклира пластмасови отпадъци 
след тяхната употреба.
В резултат на законовите изисквания и разнообразните усилия 
и инициативи процентът на рециклиране в Европа (в този 
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случай ЕС-28 плюс Швейцария и Норвегия) непрекъснато на-
раства през последните години: през 2016 г. той достига 73%, 
с 14% повече от 2011 г. и 30% повече, отколкото през 2004 г. 
Нивата на рециклиране са особено високи в европейските 
страни със забрана за депониране: докато страни като Швей-
цария, Австрия, Нидерландия, Германия, Швеция, Люксембург, 
Дания, Белгия, Норвегия и Финландия - използват повече от 
96% от своите пластмасови отпадъци, пет държави все още 
достигат квоти под 30%
Най-важните пътища за оползотворяване на отпадъци в Евро-
па през 2016 г. са термичното изгаряне с дял от 42% и механич-
ното рециклиране с дял от 31%, а близо 27% от пластмасовите 
отпадъци биват депонирани. Десет години по-рано 28% биват 
изгорени, 19% рециклирани и 53% депонирани. При рецикли-
рането на опаковки всички европейски страни вече достигат 
квоти над 20%, половината – повече от 65%, десет над 90% 
и някои дори повече от 99%. За първи път през 2016 г. са ре-
циклирани повече пластмасови отпадъци (41%), отколкото са 
термично изгорени (39%), а 20% са депонирани. Тези резултати 
обаче не успяват да избегнат налагането на първите забрани 
на продукти за еднократна употреба в Европа.

Германия, родината на K, продължава да бъде технологи-
чен лидер в много процеси
Производството на пластмаси и каучук в трите немскогово-
рящи страни запазва добри позиции при международната 
конкуренция и в продължение на десетилетия е технологичен 
лидер в много сегменти на производствената верига. Като 
най-голям пазар в Европа, Германия е и родината на К.
Кратък поглед към ключовите показатели на този централен 

Индустриални компоненти и подсилени части , К 2016, Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.

пазар: В Германия, пластмасовата и каучуковата промишле-
ност достигат оборот от над 110 млрд. евро през 2017 г.
С около 480 000 служители, това е един от най-важните иконо-
мически сектори, който представлява от 6 до 7% от местното 
промишлено производство. Според Plastics Europe през 2017 г. 
в Германия са произведени 19,9 млн. т пластмаса. Оборотът на 
производителите на пластмаси възлиза на 27,1 млрд. евро. Про-
изводството и продажбите се увеличават значително от 2016 до 
2017 г. – съответно с 4 и 12%.
Промишлеността на машини за производство на пластмаса и 
каучук в немскоговорящите страни отдавна запазва позицията 
си на технологичен лидер за машини и процеси. През 2017 г. 
производителите от Германия реализират производство на 
стойност от 8 млрд. евро за основните машини и по този начин 
отново постигат рекордни нива.
Германската промишленост за преработка на пластмаса 
достига оборот от 63,4 млрд. евро през 2017 г. Обемът на 
преработката възлиза на около 14,7 млн. т. Преработвателите 
на каучук в Германия са обработили 1,57 млн. т суровини и са 
постигнали приходи от 11,7 млрд. евро.
Заедно със своите конкуренти от целия свят, преработвател-
ният сектор в Германия е нетърпелив да види кои новости 
и развития ще бъдат представени на K 2019, за да може да 
разработи нови, интелигентни и допълнителни приложения 
на пластмасата и каучука, с оптимизирани видове материали, 
най-ефективните машини и най-съвременните инструменти.

Материалът беше подготвен от г-н Кармен Вранчев 
За повече информация: T +359 2 816 30-13 | M +359 894 646 715
karmen.vranchev@ahk.bg | https://bulgarien.ahk.de
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Обединителят на българския 
текстилен сектор
Два месеца преди 25 септември и с близо 25% увеличение, 
капацитетът на второто издание на ТМТ Експо е ангажиран 70%
Професионалните форуми са от водещо значение за всеки ико-
номически сектор. През 2019 г., от 25 до 27 септември, браншът 
на текстилната промишленост ще се събере за втора поредна 
година в Интер Експо Център, защото там ще се проведе ТМТ 
Експо. Форумът ще посрещне присъстващите с още повече 
иновации и технологии, както и с близо 25-процентно увеличе-
ние на изложбените площи.
Още след първото си издание през 2018 г. бизнес форумът 
бе припознат от специалистите в сферата на материалите, 
машините и технологиите като обединител на текстилния 
сектор у нас. Интересният формат и паралелното провеждане с 
единственото изложение, посветено на печатните и рекламни-
те комуникации – COPIS, превърнаха ТМТ Експо в притегателна 
точка за професионалистите. „Паралелното провеждане на 
двете изложения безспорно е ефикасна формула за развитие 
на успешен бизнес в сектора“, бяха сред коментарите на при-
състващите през 2018 г. 
Поради силния интерес през 2019 г. ТМТ Експо увеличава с 25% 
площите си, разполагайки се върху 5000 кв.м от изложбените 
пространства на Интер Експо Център. „Ангажирани до момента 
са близо 70% от обявените площи“, съобщават организаторите. 

Допълнителна стойност ще донесе съпътстващата програма, 
даваща възможност за придобиване на ноу-хау чрез професио-
нални събития и фирмени презентации.  
Чувствително нарастване на чуждестранния интерес
Заради успешното си първо издание изложението все повече 
ангажира вниманието на компании, опериращи в Югоизточна 
Европа. Увеличават се запитванията за участие от фирми с 
дейност на Балканите – Турция, Гърция, Северна Македония. 
Силен е интересът на компании от Германия, Италия и Индия. 
Основавайки се на оформилите се тенденции, прогнозата е, че 
професионалният форум ще регистрира над 20% ръст в броя 
на участниците.
Компаниите от България и чужбина, които заявяват присъст-
вието си, са представители на почти целия спектър от произ-
водства и дейности в сектора. Това включва фирми от сферата 
на дизайна, проектирането, кроенето, софтуера, CAD/CAM 
системите, подготовката за производството и технологичното 
производство. 
От 25 до 27 септември на ТМТ Експо ще се съберат предста-
вителите на текстилния бранш. Всичко за професионалното 
бизнес изложение ще откриете в сайта www.tmtexpo.bg.



Качество   Прецизност   Контрол

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; термо-
променлив 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

Нишка за 3D принтери на 
германската фирма ХЕРЦ 
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"БЕЗ аварии" – как правилно да поддържаме 
индустриални съоръжения и сгради?
За първи път в България ще се проведе специализираният 
международен форум "БЕЗ аварии" (14-15 ноември 2019, в 
"Гранд  Хотел  Пловдив". Организаторите от Виа Експо привли-
чат вниманието на индустрията и общините към тази актуална 
тема. Фокусът ще бъде поставен върху правилната поддръж-
ка на инсталации и сгради, която осигурява рентабилност и 
ефективност на производството, елиминира неблагоприятни 
последствия за живота на хората и околната среда, спестява 
непредвидени разходи. "БЕЗ аварии" ще представи също така 
успешни цялостни стратегии и добри практики за адекватни 
действия в случай на инциденти.
 
Участниците ще имат отлична възможност да:
∙ повишат своите знания 
∙ обменят професионален опит
∙ създадат ползотворни бизнес контакти с инвеститори, експер-
ти, потенциални клиенти и партньори
 
Към кого е насочено събитието?
Представители на различни индустрии, работещи в областите: 
архитектура, строителство, електротехника, отоплителни ин-

сталации, машиностроене, автомобилна индустрия, транспорт, 
металургия, водоснабдяване и канализация, хидротехнически 
съоръжения, химическа и фармацевтична индустрия; дървооб-
работване, телекомуникации, фармация, хранително-вкусова 
промишленост, фасилити мениджмънт, енергетика, газови и 
петролни компании, производство на пластмаси.
 
Основни акценти в конферентната програма и изложбена-
та част:
∙ Конструкция и поддръжка на индустриални съоръжения
∙ Проектиранe, поддръжка, укрепване на сгради - нови техно-
логии и материали
∙ Действия и оборудване за намаляване риска от аварии и 
пожари 
∙ Програми за финансиране

Ако имате ново решение в тази област или искате да повишите 
своето ниво на информираност, станете част от "БЕЗ аварии". 
 
За повече информация Брошура Конференция Изложбена част
Организатор: Виа Експо – www.viaexpo.com
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Тенденции в индустриалното почистване
Почистването на детайли и компоненти в индустрията вече е 
наложено като ключова стъпка за добавяне на стойност в цялата 
производствена верига. Но новите тенденции поставят нови 
предизвикателства пред почистването на индустриални части и 
детайли.
Пример за това е тенденцията към все по-малки и по-сложни части 
и компоненти, към които очакванията са да бъдат с още по-дълъг 
живот и още по-високо качество.
Други фактори, които оказват пряко влияние върху индустриално-
то почистване, са по-малкият жизнен цикъл на продукта, използ-
ването на нови материали, глобализацията и големи технически 
разработки като конфигуриране на производствените процеси в 
съответствие с Industry 4.0.

Автоматизацията придобива широка привлекателност
Концепцията за автоматизирани процеси на индустриално по-
чистване не е нова. В индустрията вече се използват автоматични 
машини и съоражения за почистване на детайли и компоненти. 
Автоматизацията е интересна тенденция най-вече заради начина, 
по който се отразява в по-мащабен план – освен, че става неиз-
менна предпоставка за постигане на необходимото качество на 
чистота, тя става и все по-достъпна за по-широк кръг от предпри-
ятия и сектори. Наред с новите роботи и машини, доставчиците 
разработват и иновативни решения за управление и мобилност, 
които позволяват на компаниите да подобрят ефективността на 
своите процеси и да разполагат с информация в реално време, за 
да работят въз основа на данни вместо на стандартни процедури.

Очаквания към по-адаптивни системи
За да бъдат компаниите подготвени за променящите се пазарни 
нужди и все по-високите технически изисквания, гъвкавостта на 
почистващите инсталации става все по-важна. 
Индустрията за индустриално почистване вече предвижда ново-
възникващите нужди чрез проектиране на инсталации с висока 
адаптивност, възможност за постигане на различни стандарти на 
чистота и използване на разнообразни методи за почистване. Това 
означава инсталиране на по-ефективни ултразвукови системи, 
помпи за налягане и филтриращи системи, както и технически 
разработки, които позволяват на операторите на инсталацията да 
регулират параметрите на почистване в реално време. 

Нарастващо значение на финото и ултрафиното почистване 
Изискването за компоненти, отговарящи на все по-високи стан-
дарти за чистота, идва най-вече от области като високи техноло-
гии, микротехнологии и електроника- като например компоненти 
в автономното шофиране, които идват с редица изисквания за 

високи експлоатационни характеристики и поставят нови пре-
дизвикателства пред почистващата индустрия. За да се премахнат 
замърсяванията и да се постигне необходимата степен на чистота, 
производителите все повече се обръщат към фини и ултрафини 
процеси на почистване. Наред с основния дизайн и конфигурация 
на почистващата инсталация (броя на пречиствателните станции и 
съоръженията за сушене) плюс подходяща почистваща технология 
(напр. ултразвук) и почистващата химия, други технически аспекти 
като тръбопроводи, автоматизация на конвейерите и управление 
на въздушния поток в инсталацията, също трябва да бъдат взети 
предвид. 

Ecoclean е водещият световен производител на автоматизирани 
почистващи инсталации с представителства в Европа, Америка 
и Азия. Клиенти от автомобилната индустрия и техните поддос-
тавчици, както и производители на компоненти за множество 
индустриални отрасли се доверяват на иновативните технологии 
и професионално обслужване на Ecoclean. Инсталациите на 
Ecoclean се отличават с повишена адаптивност, голям капацитет 
на зареждане и изключително лесна поддръжка, иновативно 
управление и покриват широк спектър от приложения- за грубо и 
фино почистване.

Тех Индустри е официален представител на Ecoclean за България. 
Нашите специалисти ще ви консултират за избора на подходяща 
инсталация, през точния почистващ препарат, до анализа на техни-
ческата чистота. Tech Industry е до вас във всяка крачка от процеса 
по създаване на технически чисти детайли!
Свържете се с нас на тел. 032 34 25 55 или имейл: info@
techindustrybg.com, за да научите повече. Очакваме ви! 
Разгледайте почистващите инсталации на Ecoclean на нашия сайт 
http://techindustrybg.com/.

Ecoclean Minio 85C e инсталация за почистване с разтворители, специ-
ално разработена за малки детайли със сложна геометрия от стомана, 

неръждаема стомана, алуминий, месинг, бронз или мед.

EcoCwave е еднокамерна почистваща инсталация с препарати на водна 
основа. Инсталацията е разработена за фино и грубо почистване чрез по-

тапяне на детайлите и работи под пълен вакуум. 
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Концепции за въртящ 
инструмент: Монолитен, 
съставен със сменями пластини 
или комбинация от двете
Със сменяеми пластини или монолитен - коя концепция 
за дизайн на въртящ се режещ инструмент е по-добра? 
Както в много теми от технологията, на този въпрос 
няма абсолютен отговор. Определен отговор обаче 
съществува, ако предимствата и недостатъците на двете 
концепции се разглеждат в съответствие с конкретни 
условия.
Сглобеният инструмент, носещ сменяеми пластини, кон-
цепция, станала често срещана в индустрията от 60-те 
години, изисква възможности за рязане само от един от 
неговите компоненти – пластината.

Корпусът на инструмента действа като държач за плас-
тини със специфична форма, произведени от различни 
трудни за обработка материали (например различни 
сортове циментиран карбид, кубичен бор нитрид (CBN), 

керамика и др.), докато самото тяло е направено главно 
от стомана. 
Пластините се различават по повърхностния си профил 
за формиране на стружки, за да генерират необходи-
мата геометрия на рязане. Затягането на пластината, 
която се отличава с геометрията и материала, подходя-
щи за рязане на детайла, в тялото води до оптимален 
инструмент за рязането му. Пластината има няколко 
режещи ръба. Ако единият ръб е износен, той просто се 
замества чрез индексиране на пластината чрез въртене 
или обръщане. Принципът на индексиране гарантира 
изгодното използване на инструменталния материал.
Пластината е оформена чрез технология от праховата 
металургия, за да се получи уникалната форма на стръж-
кочупещата геометрия, получаването на която чрез 
други технологични методи е изключително трудно или 
дори невъзможно и изключително силен режещ ръб, 
способен да понесе голямо натоварване
В същото време инструментите със сменяеми пластини 
имат определени недостатъци. Първо, точността е по-

Сменяема Пластина T890 със Сложна Форма

Керамична Монолитна Фреза
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ниска в сравнение с монолитен инструмент. Второ, диа-
метърът на инструмента не може да бъде сравнително 
малък (например, по-малък от 8-10 мм). Намаляването 
на диаметъра води до намаляване на размера на всички 
компоненти на монтажа, включително пластината и 
нейните затягащи елементи (обикновено винт), които 
имат естествена бариера за размер. Освен това реже-
щият ръб на пластината е здрав, но не толкова остър, 
колкото този на монолитния инструмент. За механична 
обработка на меки материали, като мед, чист титан или 
алуминий, които изискват остър ръб, трябва да се извър-
ши допълнително шлайфане на ръбовете.
Основното предимство на шлифования монолитен ин-
струмент е неговата висока прецизност: средно с един 
точностен клас, по-висок от този със сменяеми пласти-
ни. Монолитният инструмент няма опция за подмяна на 
режещия ръб, но е подходящ за презаточване.
Подобно на инструмента със сменяеми пластини, моно-
литният също има ограничения за размерите, свързани 
с цената на инструмента. Монолитният инструмент не 
може да бъде с относително голям диаметър; обикнове-
но диаметърът му не надвишава 25 мм. Този тип инстру-
менти изисква значително повече материал и отнема по-
вече време за производството му чрез шлайфане. Тези 
ограничения водят до значително по-високи разходи за 
инструменти. За разлика от инструмента със сменяеми 
пластини, режещият ръб на монолитния инструмент е 
по-остър, но не толкова здрав.
Изискванията към размерите на обработваните повърх-

ности могат да диктуват коя концепция да се прилага за 
обработка. Например за пробиване на отвор с диаметър 
3 мм ще се използва монолитно свредло. Освен този 
аспект на размера, следните принципи характеризират 
правилния избор на инструмент.

За тежки обработки (обикновено груби или полугруби), 
които се отличават със значителна сила на рязане и кон-
сумация на енергия, предпочитаното решение е инстру-
мент със сменяеми пластини. Ако операцията включва 
леко рязане и изисква високи точност и качество на 
повърхнината, е необходим монолитен инструмент. 

През последните няколко години се наблюдава драма-
тична промяна в тази логична - и традиционна - кон-
цепция. Търсенето на нови решения за подобряване на 
производителността, съчетано с напредъка в машино-
строенето, доведе до ефективни стратегии за рязане 
и подходящи машини. Значителен брой съвременни 
машини имат по-малка мощност, но далеч по-висока 
скорост на задвижване и усъвършенствани компютърни 
устройства за цифрово управление за високоскоростна 
обработка, извършвани от инструмент с малък диаме-
тър, движещ се с оптимална траектория с постоянна 
стойност на натоварване на инструмента. Тази стъпка, 
заедно с напредъка в технологиите за презаточване и 
препокриване, представлява втора опция за използване 
на монолитните инструменти чрез отваряне на нови 
приложения при груба обработка. Напредъкът в мате-
риалите за инструменти увеличи нивото на твърдост на 
машинните детайли. Днес, например, монолитните твър-
досплавни фрези, експлоатирани чрез високоскоростна 
техника на фрезоване, са способни успешно да режат 
твърда стомана до HRC 65 твърдост.

Производителите на инструменти откриха предимствата 
на комбинирането на двете концепции в един дизайн, за 
да отговарят на най-новите разработки. Популярните ли-
нии инструменти MULTI-MASTER и CHAMDRILL на ISCAR 
са представители на тази полезна комбинация. И двете 
линии разполагат с инструменти със сменяеми режещи 
глави, изработени от твърд карбид. В гамата от инстру-
менти MULTI-MASTER, която беше представена през 2001 
г., режеща глава може да бъде монтирана в различни 
тела, а тяло може да носи различни глави. Този принцип 
дава възможност за над 40000 възможни конфигурации 
на инструмента.

И така, коя концепция е по-добра? Промишлеността 
изисква и двата вида режещ инструмент, в зависимост 
от технологичните процеси. Съотношението на инстру-
ментите със сменяеми пластини спрямо монолитните за-
едно с комбинираните на днешния пазар се оценява на 
1: 1, което показва как напредва развитието на инстру-
ментите в двете посоки. Но технологичният напредък и 
подобренията в обработката ще направят изискванията 
за инструментите - независимо дали са монолитни или 
съставни - все по-взискателни.

Свредло със Сменяема Твърдосплавна Глава (инструмента в свредата)
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Abstract — Управлението и планирането на работното време в различни предприятия 
става все по-сложно. Това налага собственици и директори на предприятия да се насочват 
към използването на специализиран софтуер с възможности за отдалечен мониторинг. В 
настоящата статия се предлага разработка на WEB базиран софтуер работещ на локален 
сървър. Използван е софтуерен пакет за реализиране на MySQL и Аpache сървър.

Abstract —  The management and planning of working time in different companies are 
becoming increasingly complex. This requires business owners and directors to focus on the 
use of specialized software with remote monitoring capabilities. This article proposes the 
development of WEB based software running on a local server. A windows software package 
was used to implement MySQL and Apache server.
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
В голямата си част локалните мрежи и интернет свързаността са факт, който трябва да бъде 

използван при разработката на едно софтуерно приложение. 
Иновативните системи разработени за онлайн пространството се доказват като най-ефективните 
средства за фирмена стратегия. Чрез тях се определят задачите и задълженията за всеки 
индивидуално, така и за групи със съответните им групови отговорници. Планирането на 
заетостта чрез интегриране на системата за управление повишава ефективността при двустранната 
комуникация между фирмите и клиентите. Целта е разработване на система за записване на 
пациенти за диагностично консултативен медицински център, като е необходимо да се задава име 
на лекар, месец и ден, свободен час и съответно какъв вид преглед ще се извърши. Това е WEB 
базиран софтуер, за който са спазени добрите практики за защита на информацията [1,2,5].  
Внедряването на такъв тип система за планиране на заетостта в медицински център поражда 
няколко основни въпроса за решаване. Какъв тип ще е платформата, начина и методите за 
свързване на лекарите със системата, възможност за автономност на  пациентите и др. 

На пазара съществуват системи с претенции за мултифункционалност като Appointment 
Plus, Google Calendar, TimeTap и др. [8,9,10,11]. Всяка има свийте предимства и недостатъци. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

Основните изисквания към такъв тип платформи за планиране на заетостта са: 
  Възможност за използване от няколко потребителя 
  Управление чрез разработен административен панел 
  Подробно планиране на работното време по календарни дни 
  Задаване на работен график 
  Присъединяване на потребители към индивидуален график 
  Възможност за отдалечен достъп и контрол 
  Лесна инсталация и ниска цена 
  Генериране на отчети 
  Съхраняване на информацията за определен период от време. 
 Осигуряване на адекватна защита на информацията. 

 
Блокова схема на разработваната платформа за планиране на заетостта е показана на 

фиг.1. Състои се от няколко основни блока: 
• Администратор – потребител с не ограничени права върху цялата система с 

възможност за добавяне, изтриване и промяна на съхраняваните данни/ 
• Лекуващи лекари – списък с практикуващи лекари, и техните специалности 
• Регистратор – ограничен потребителски акаунт с основна цел за добавяне и 

присъединяване на потребител/пациент към даденият лекуващ лекар 
• Електронна платформа – съвкупност от специално създаден софтуер и хардуер за 

осигуряване на безотказната му работа. 
В зависимост от начина на достъпване до електронната платформа са възможни два 

варианта: 
 Възможност за отдалечен достъп 
 Достът само за локални потребители 

 
От избора за достъп се определят и съответните изисквания към хардуера, като при 

използване само от локални потребители, е необходимо конфигурирането на сървър който да 
изпълнява скриптовите команди и да съхранява информацията в база от данни, а при 
отдалеченото достъпване може да се качи платформата на външен WEB сървър или да се 
пренасочат портове към локалния сървър. 

 
Фиг.1.  Връзка на отделните блокове. 



27ТЕХНОЛОГИИ

 
Основните хардуерни изисквания за реализирането са: 

• Персонални компютри за всяко от отделните звена 
• Свързаност на компютрите в локална мрежа 
• Сървър конфигуриран за работа със скриптови езици и с възможност за 

съхраняване на въведената информация в база от данни. 
 

 
А. КОНФИГУРИРАНЕ НА СЪРВЪРА 

 
Компютър със специални хардуерни параметри се конфигурира да работи като уеб сървър, 

като по този начин се избягва инсталирането на допълнителен потребителски (клиентски) софтуер 
на компютрите на потребителите, както при Microsoft SQL. За работа с приложението се използва 
интернет браузър – Chrome, Mozilla, IE и др. Освен липсата на допълнителен потребителски 
софтуер, разработена по-този начин електронната платформа лесно може да се конфигурира и за 
достъпване отдалечено от мобилни устройства и преносими компютри. 

  Методите за конфигурация са два: 
• Чрез индивидуална инсталация на необходимите софтуери – самостоятелна инсталация и 

конфигурация на база данни (MySQL), софтуер за изпълняване на скриптови езици (PHP, 
Java Script), както и уеб сървър (Apache) [7].   

• Използване на пакетен софтуер – софтуер който съдържа в себе си всички необходими 
софтуери за конфигурацията на PC като уеб сървър.  
Най-често използваните софтуери от този тип са XAMPP и WAMP, работещи под Windows 

OS, като основната разлика е, че при XAMPP се поддържа Perl скриптов език фиг.2. 
 

 
 

Фиг.2. Управляващ панел за конфигуриране. 
 

От голямо значение е конфигуриран на сървъра по часова зона и формат на задаване на 
датата. Също така трябва правилно да се зададе дали да има достъп от вън (не локално) до папката 
съдържаща файловете и панела за конфигуриране на базата данни. По подразбиране са забранени 
или ограничени. Тези права се задават от config.inc.php  файла. Настройка и оптимизация на WEB 
сървъра се извършва в няколко конфигурационни файла. Такива са php.ini, config.inc.php – за 
контролния панел PhPMyAdmin, файла my.ini съответно за конфигуриране на работата на MYSQL 
сървъра. 
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Б. АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА. 

 
Системата се състой от три основни модула- фиг.3: 
• Административен 
• Регистраторски 
• Лекарски  

Достъп до всеки един от модулите се осъществява чрез въвеждане на входни потребителски 
данни. С цел по добра защита на административният модул данните са зададени константно 
предварително.  

Алгоритъма на работа на цялостната система се базира основно на достъпа на 
администратора до неговият модул. С административния модул на платформа могат да се 
създават не ограничен брой регистратори, както и не ограничен брой лекуващи лекари. За всеки 
един от лекарите се съставя работен график, който представлява дата и работното време на 
даденият лекар. При създаването на работният график, той остава не активен до натискане на 
бутон за неговото активиране.  

Регистраторите от своя страна могат за записват пациенти за даден лекар в съответният 
работен ден и час, само ако те са били предварително активирани от администратора. Всеки от 
пациентите бива записан чрез въвеждане на име и фамилия, телефон, както и в колко часа 
трябва да посети съответният лекар. Приемните часове на всички от лекуващите лекари е през 
интервал от 15 мин.  

Електронната платформа се базира на използването на съвкупност от няколко програмни езика 
и връзката им с база от данни, служеща за съхранение на информацията [3,4,6]. На фиг.3. е 
представен входа за всеки един от видовете потребители към съответният модул.  

 
Фиг.3. Свързаност на модулите. 

 
За реализиране на електронната платформа се използва MySQL – тип бази от данни. Тя се 

характеризира с високо бързодействие при извършване на четене/запис в дадена таблица, както и 
свободния лиценз за ползване. Този тип база от данни са определени като релационни или с 
възможност за свързване на отделни полета на една таблица с полета от друга таблица. Отделните 
връзки или релации се описват в релационен модел, който съдържа и обяснява както броя на 
таблиците, така и вида и броя на създадените полета. На фиг.4. е представен използваният 
релационен модел на базата от данни.    
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Фиг.4. Релационен модел на базата от данни. 

 
Таблицата „receptionist“ освен id съдържа още колони „fname“ и „lname“, и колона 

„password“ където ще бъдат съхранени данните на регистраторите. Избират се полетата да бъдат 
от тип „varchar“, като е задължително дефинирането на дължината на използваните битове. Всеки 
нов регистратор постъпва като нов ред в таблицата. Единствено регистраторите имат възможност 
да добавят пациенти и да ги обвързват с определени работни графици за всеки един лекар.   

Всеки един практикуващ лекар се добавя от администратора, като по същият начин се обвързва 
даденият лекар, към определеният му електронно планиран график.  При добавяне на нов работен 
график в таблицата doctor_graphics се наблюдава наличието на няколко нови полета. Уникалният 
числов номер на всеки един от докторите, или стойността на клетката -  „id“ се записва в 
таблицата – „doctors_graphics” в полето „doctor“, като за да няма объркване, полето е от вида – 
“varchar”. Полетата „data“ и  „month“ служат за съхранение на месеца и работният на всеки един 
от докторите. Стойността на полетата „begin_time“ и „end_time“ могат да се избират, като 
предварително са въведени целият работен ден в часовият интервал за прием. Полето 
„status“ служи за активиране или деактивиране на създаденият работен график. Всеки един от 
създадените графици, трябва да се обвърже към точно определеният лекар, което налага 
използването на нова таблица в базата от данни, където ще се съхраняват името и фамилията на 
лекаря, както и неговата специалност.  
Добавянето на регистратор се осъществява посредством HTML форма съдържаща полета за име, 
фамилия, парола и потвърждаване на паролата-фиг.5.  

За да не се получават записи в базата от данни с нулева стойност, всички полета са 
задължителни за попълване. 
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Фиг.5. Основен изглед на профила на администратора 

 
В. РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПАНЕЛ. 

За да се запише пациент, регистратора изисква информация за кой лекуващ лекар иска да 
бъде записан, като изброява графиците на работните дни на съответният лекар. След това се 
избира даденият график и се пристъпва към въвеждане на данните на пациента – фиг.6. 
 

 
 

Фиг.6. Начален екран на профил „регистратор“. 
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Фиг.7. Записване на пациент за определен приемен час. 

Всяко от полетата е задължително, като се прави проверка посредством JavaScript дали 
полетата са празни. Също така се проверява дали в полето „Телефон“ се съдържат числата от 0 до 
9. 

 От падащото меню се избира час за прием на пациента, като часовият диапазон е съобразен с 
индивидуалният график на даденият лекар, за точно тази дата - фиг.7. За да се избегнат записи на 
повече от един пациент за един и същ час, бе необходимо доразвиване на регистрирането на 
пациентите. Ако даден час бива зает, то е редно той да не може да се избира повторно, или да 
изчезне от списъка с работните часове. Изпълнява се скрипт, чрез който се визуализират 
свободните часове за прием от съответният лекар използвайки функцията “between”. Чрез цикъл 
“While” и внедряване на „Between“ се извличат всички записи между две зададени стойности, в 
случая между началният и крайният работен час. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След направен обстоен тест на функциите на системата тя е внедрена в работна среда към 
ДКЦ Севлиево Медика. При администрирането, и използването и от персонала се събира 
информация за качествата на разработената система. Като основни предимства могат да се 
изтъкнат лесната работа, липсата на излишни графични принадлежности, адаптивност и добра 
локална защита на информацията.  

Администрирането на системата е съобразено с изискванията по направеното задание. Това 
дава предимство за бързо разучаване и коректна работа със системата. Разработените 
допълнителни проверки при регистрирането на нов пациент, намаляват вероятността от допускане 
на грешки. Използваният метод за интегриране и модел на управление помагат за лесното 
сортиране на информацията в базата.  От тези данни се прави анализ на всеки един работен месец. 

Авторите са благодарни за подкрепата, оказана от Националния научен фонд на България по 
договор ДН07 / 18, 15/12/2016. 
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Бизнесът в Тракия икономическа зона 
стартира регулярни срещи-дискусии с 
университетите и Община Пловдив

От миналата година Пловдив е най-големия индустриален 
център в страната, а Тракия икономическа зона (ТИЗ) е в 
топ три в Югоизточна Европа. Близо 40% е производството 
в областта, като заема 40% от БВП на страната, а делът на 
услугите е 28%. Голяма е динамиката на български и чуж-
дестранни инвестиции в Тракия икономическа зона, къде-
то всеки месец обявяваме нов инвеститор, завод, фабрика 
или производство. Това заяви заместник-кметът Стефан 
Стоянов по време на среща на представители на бизнеса и 
висшите учебни заведения.
Статистиката сочи, че безработицата в града е 2%, като 
никога не е била толкова ниска, а в региона е 4%. Пловдив 
изпреварва столицата по брой издадени разрешения за 
строеж. 
Големият въпрос е образованието, подготовката на квали-
фицирани кадри и развитието на пазара на труда, посочи 
Стефан Стоянов.
Затова основният фокус на политиката на община Пловдив 
и екипа на „Клъстер Тракия икономическа зона“ е да под-
помогнат професионалното образование чрез дуалните 
обучения, където фирми и училища работят ръка за ръка в 
дадена специалност и ориентират прагматично професио-
налното образование, допълни заместник-кметът. Дуални-
те паралелки през учебната 2019/2020 са 17 и зад тях стоят 
40 компании. 
На днешната среща, организирана с помощта на „Клъстер 
Тракия икономическа зона“ и община Пловдив, присъст-
ваха представители на водещите университети в града и 
някои от най-успешните компании в ТИЗ. На нея бяха пред-
ставени различни инициативи и проекти. Спасена Генчева, 
управител на Хайкад Инфотех, фирмата - инициатор за сре-
щата, посочи, че заедно с Технически университет – София, 
филиал Пловдив, и компании от ТИЗ до няколко месеца ще 
стартират лаборатория за обучение на инженер-конструк-
тори с програмния продукт CATIA, които ще отговорят на 
нуждите на индустрията.

Целта на подобни инициативи и съвместни проекти между 
университетите и бизнеса е дуално обучение и подготовка 
на квалифицирани кадри във висшето образование. На 
срещата присъстваха и 4-ма ръководни кадри на френс-
ката Дасо Системс /Dassault Systemes/, която е втората по 
големина софтуерна компания в Европа и чийто предста-
вител за България е екипа на Хайкад Инфотех. С продукти-
те на Dassault Systèmes се обучават 1.5 милиона студенти 
годишно в 15 000 инженерни учебни заведения по света.
Бизнесът и представителите на университетите разискваха 
как да бъде изградена ефективна система за инженерно 
обучение и квалификация за определени дейности и пре-
връщането на България от място, където са съсредоточени 
производствени компании във високотехнологични таки-
ва. Фирмите и образователните институции вече работят 
по осъвременяване на учебните планове и създаване на 
регионални центрове за инженерна квалификация.
Представители от ВМЗ – Сопот споделиха своя добър опит 
и по отношение на подкрепа на ученици от дуални пара-
лелки, като им осигуряват база за практическо обучение. 
Всяка година подкрепят и студенти въз основа на изграде-
на стажантска програма.
Проф. д-р Въльо Николов, директор на пловдивския фи-
лиал на ТУ - София разказа за успешна практика за дуално 
обучение на студенти, обучаващи се по инженерни специ-
алности, които са специализирали в завод „Арсенал“.
Участниците в днешната среща решиха да продължат и в 
бъдеще подобни дискусии по отношение на квалифика-
цията и реализацията на студенти като бъдещи служители 
в компаниите в Тракия икономическа зона. Домакин на 
втората подобна дискусия ще бъде Аграрен университет. 
Ректорът на учебното заведение проф. Христина Янчева 
акцентира върху факта, че има търсене на кадри в областта 
на аграрните и технически науки, но желаещите да се обу-
чават са малко.  

Фирми създават лаборатория за обучение на инженер-конструктори 
в ТУ-София, филиал Пловдив
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Адитивно производство – за вложки за матрици

Ефективни охлаждащи 
канали

Перфектна повърхнина
HSC фрезоване / 
обемна електроерозия

Иновативен дизайн на 

Лазерно текстуриране

Адитивно производство

то изграждат 3D обекти чрез добавяне на слой вър- 
ху слой материал като пластмаса или метал.

Съоръжението  за  адитивно  производство  преобра- 
зува данни от CAD файл (компютъризирано проекти- 
ране) и нанася последователни слоеве, за да произ- 
веде 3D обект.

Конвенционално 
охлаждане 

  •  

  •

  

 Пълна свобода на конструкцията на охлажда- 
     щите канали
     Увеличена производителност на инжекционно- 
     то формоване и леене под налягане
     Подобрено качество на инжекционно формова- 
   ните/отлетите детайли
     Ускорете своето производство, като опростите
     мултитехнологичните настройки, благодарение
     на нашия уникален интегриран патронник.

  •

  • 
   
  •

Умна комбинация с нашите 
други технологии

продуктите

Разлики между конвенционалните и 
съответстващите канали 

     Темпериране чрез
                                     съответстващи охлаждащи
                                                                канали

GF  Machining  Solutions  предлага  инструменталната 
екипировка  AgieCharmilles  AM  S  290  за  изграждане 
на 3D-принтирани вложки за матрици и разработва 
решения за интегриране на машината в цялата про- 
изводствена верига.

Адитивното производство описва технологиите, кои- 

Адитивното  производство  е  изключително  под- 
ходящо  за  генерирането  на  3D  съответстващи 
охлаждащи системи  и  добавя  частта  със  сложна 
геометрия  към  семплата  основа,  произведена  с 
използване на фрезови обработващ център.
Получената в  резултат  на това хибридна вложка 
за матрица е най-икономичното решение за де- 
тайли,  които  се  характеризират  с  геометрично 
сложни и прости участъци.
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Интуитивен софтуер за 
една машина с вградено 
устройство за смяна на 
палети.
Назначете ЦПУ програми
на позицията на палета, 
чрез плъзгане и пускане 
на сензорния екран, бли- 
зо до устройството за 
смяна на палети.

 Предимства
 Лесно сменящи се прио- 
ритети, когато работи 
машината 
Добавяйте или премах- 
вайте задачи, докато об- 
работвате
Задачи, при които липс- 
ват ножове, няма да се 
стартират
Изчислява се прогнозно- 
то и настоящото време
за обработка на съдър- 
жанието на магазина.

При избиране на ЦПУ програма, JobToolManager 
(управление на инструментите на задачата) реги- 
стрира използваните в програмата инструменти.
Времето се запазва, ако ЦПУ програмата дефини- 
ра  времето  за  цялата  обработка  или  ако  всеки 
инструмент има свое време на употреба.

Ако програмата е била използвана преди това, тя 
автоматично показва последното записано време.

Назначете ЦПУ файл, проверете капацитета на 
инструментите, планирайте

Управлявайте инструментите според задачите, 
които трябва да се изпълнят 

Всеки  път,  когато  се  стартира  нова  задача,  JTM 
(JobToolManager) проверява таблицата с инстру- 
менти  на  машината,  за  да  провери  кои  инстру- 
менти са налични.
Ако някой инструмент е счупен и няма наличен 
друг такъв инструмент, задачата ще бъде блоки- 
рана.

За една самостоятелна машина с интегрирана автоматизация

Мениджър на
инструментите – 
върнете бързината в цеха
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Възползвайте се от 
свързването на различни 
технологии, съвместното 
производство и автономията

За интегриране на множество машини в свързана редица

Персонализирани решения
В допълнение на нашето портфолио от машини, сред 
нашите  основни  компоненти  се  предлагат  решения 
по спецификация на клиента.

Да поговорим за това как можем да изведем вашата 
работа на следващото ниво.

Интерфес за 
автоматизация
Благодарение на стандартизирания интерфейс за ро- 
боти, машините от серията Mikron MILL S могат да се 
свързват към роботизирани системи System 3R или с 
тях  да  се  работи  с  роботизирани  системи  от  други 
утвърдени доставчици.

Независимо от използваната система за манипулира- 
не, машината предлага удобен достъп, когато се ин- 
тегрира в свързана редица.
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rConnect обхваща модулните цифрови услуги на GF Machining Solutions.

Изберете цифровата услуга, която най-добре отговаря на вашите индивидуални нужди. 
Нашата услуга за дистанционна помощ в реално време (LRA) ви помага да спазвате 
своите ангажименти.

rConnect: Дистанционна помощ
в реално време

Увеличете максимално времето за работа
Дистанционната  помощ  в  реално  време  (Live  Remote 
Assistance) ви дава директен достъп до нашите експерт-
ни  сервизни  инженери  с  най-новата  технология.  LRA 
предлага  аудио,  видео,  чат,  приложението  за  цифрово 
платно „whiteboard“, прехвърляне на файлове, достъп до 
системата и споделяне на екрана с помощта на таблет за
Windows или стандартния ви компютър.

Увеличете своята гъвкавост
Бъдете  информирани  за  състоянието  на  своите  ма- 
шини в реално време и навсякъде. rConnect Cockpit е 
потребителският интерфейс за оператора на вашата 
машина,  техника  по  поддръжка  или  оперативния 

ежедневните дейности, свързани с машината.
мениджър.  Той  осигурява  помощ  на  оператора  за 

Обезопасете връзката си на база на най-новите 
технологии
За да се гарантира вашата сигурност, между вашата 
машина  и  GF  Machining  Solutions  се  установява 
криптирана връзка от точка до точка само при за- 
явка от ваша страна. Нашият продукт за дистанцио- 
нен  сервиз  притежава  сертификат  TÜViT  за  надеж- 
ден продукт.

Сертифицирано с надежден продукт TÜViT

Сервизни услуги за клиенти

Оставате във връзка със своя машинен парк по всяко време и без значение къде сте.
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EDM (електроерозийна обработка)

Лазерно адитивно производство (AM)

Лазери
Машини на AgieCharmilles за лазерно текстуриране

Фрезоване
Високоскоростни (HSM), високопроизводителни (HPM) и 
високоефективни (HEM) фрезови центри от Mikron 

Нишкови, обемни и пробивни електроерозийни 
машини на AgieCharmilles 

Вретена Step-Tec 

В  сърцето  на  всеки  обработващ  център  на  GF  Mikron  има 

едно  високопроизводително  вретено  Step-Tec.  Вретената 

Step-Tec  са  съществени,  основни  компоненти  на  нашите 

обработващи центри. Изключително точни и термично ста- 

билни,  вретената  Step-Tec  гарантират,  че  нашите  машини 

могат  да  се  справят  с  всичко,  от  груба  обработка  в  тежък 

режим до фини довършителни операции.

GF Machining Solutions си партнира с EOS, световен лидер   

в  областта на високотехнологичните AM решения, за да ин- 

тегрира  тази  иновативна  технология  и  да  я  разработи  до- 

пълнително  в  своите  текущи  решения  за  цялостно  подпо- 

магане на индустрията за производство на матрици, като се 

фокусира  върху  ефективността  на  инжекционното  формо- 

ване:  оптимизирано охлаждане за намаляване на времето  

на  работния  цикъл,  по-малко  консумация  на  енергия,  по- 

високо качество на пластмасовите детайли.

В продължение на повече от 60 години ние сме в челните 

редици на всяка електроерозийна разработка: проектираме 

и усъвършенстваме процеса на електроерозийна обработка 

Нашите клиенти, работещи в секторите за производство на 

матрици, инструменти и прецизни компоненти залагат сво- 

ята  репутация  на  възможността  си  да  задоволят  исканията 

на своите клиенти бързо и на конкурентна цена.  Затова те 

инвестират  в  машини  на  GF  Mikron.  Обединяващи  най-но- 

вите  и  най-съвременни  технологии  с  компоненти  с  висока 

производителност,  HSM,  HPM  и  HEM  машините  Mikron  ви 

помагат  да  увеличите своите  производствени капацитети и 

да подобрите своята производителност. Проектирани и по- 

строени  да  предложат  скорост,  точност  и  надеждност,  ма- 

шините, също като вас, са доказани изпълнители. 

Производителите на турбини за авиацията и производство- 

то на електроенергия все по-често се обръщат към специа- 

лизираните пет и шестосни обработващи центри на Liechti, 

за да обработват сложни, високо прецизни обтекаеми фор- 

ми на перки, дискове, ротори с лопатки и витла. Лесно е да 

се  разбере  защо,  тъй  като  тези  машини,  с  тяхната  специа- 

лизирана технология за обработка на профили, специализи- 

ран софтуер CAD/CAM и инженерна компетенция за високо 

динамична обработка на титан, инконел, нимоник, титание- 

ви  алуминиди и  високо  легирани стомани повишават  про- 

изводителността с до 30 процента благодарение на намале- 

ното  време  за  обработка.  В  сектора  на  производство  на 

компоненти  за  авиацията  и  енергетиката,  който  е  силно 

конкурентен  в  световен  мащаб,  това  определено  буди  ен- 

тусиазъм.

Специализирани обработващи центри за авиационната 
промишленост и енергетиката от Liechti 

и  конструираме  машини,  които  осигуряват  ненадмината 

точност на детайла, качество на повърхнината, скорости на 

рязане  и  надеждност  на  процеса.  Днес  нашите  пробивни, 

нишкови и обемни електроерозийни машини AgieCharmilles 

са признати в целия свят за най-добрите в тази област. На- 

шите непрекъснати изследвания и разработки в сферата на 

цифровите  генератори,  системите  за  управление  и  вграде- 

ните  системи  за  автоматизация  са  свидетелство  за  нашия 

ангажимент да поддържаме вашите ерозийни операции на 

върха на технологиите.

Лазерното  текстуриране  е  напълно  цифровизиран  процес  

на  обработка  на  повърхнината,  който  има  огромен  потен- 

циал. Технологията дава възможност за точна обработка на 

прецизни  2D  и  3D  текстури  или  гравюри  директно  върху 

сложни детайли или матрици, за да се подобри и промени 

тяхната  естетическа  привлекателност,  функционалност  и 

производителност.  Процесът  е  безкрайно  повтаряем  и 

предлага много различни екологични и икономически пре- 

димства пред конвенционалните обработки за текстуриране.
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Ние даваме възможност на нашите клиенти да управляват своя 
бизнес ефикасно и ефективно, като им предлагаме иновативни 
решения  за  фрезоване,  електроерозийна  обработка,  лазерно 
текстуриране, адитивно производство,  вретена, инструментална 
екипировка и автоматизация.  Предложението ни се допълва от 
цялостен пакет за обслужване на клиентите.
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ул. „6-ти септември“ № 6-Б 
Тел.:  02 / 981 09 76
Факс:  02 / 980 53 17
е-mail:  office@galika.bg
www.galika.bg

Централен офис на ГАЛИКА–клон АД,
представител на GF Machining  Solutions 
за България:
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Инструментална екипировка и 
автоматизация

Обслужване на клиентите

Инструментална  екипировка,  автоматизация  и  софтуер 
System 3R 

Производителността  е  ключът  към производствения  успех,  

а автоматизирането му е доказан метод за подобряване на 

неговата  ефикасност,  ефективност,  качество  и  надеждност. 

Решенията  на  System  3R  за  интегрирано  управление  на 

инструменталната  екипировка,  автоматизация  и  софтуер, 

вариращи от обикновени устройства за смяна на палети със 

заготовки  и  електроди  до  гъвкаво  производство  и  роботи- 

зирани  системи  за  манипулиране,  гарантирано  ще  ви  по- 

могнат да увеличите конкурентното си предимство.

Операционна  поддръжка,  машинна  поддръжка  и   
поддръжка на бизнеса

За да ви помогнем да извлечете максимума и най-доброто 

от своите машини и съоръжения, ние предлагаме три нива 

на  поддръжка.  Операционната  поддръжка  обхваща  нашия 

асортимент от  оригинални износващи се  части и  сертифи- 

цирани  консумативи  (електроерозийни  нишки,  филтри,  

смоли,  електроди, т.н.), за да гарантира, че вашите машини 

работят на най- високо ниво. Машинната поддръжка увели- 

чава максимално времето,  в  което работи вашата машина, 

чрез нашата най- добра в  класа си  техническа поддръжка, 

превантивна  сервизна  дейност  и  качествени  резервни  

части.  Поддръжката  на  бизнеса  е  предназначена  да  ви 

помогне да направите  реална  промяна  в  своята  произво- 

дителност  и  начин на  работа,  с  решения,  които  са  съоб- 

разени с конкретните  ви нужди.



Орбико България ЕООД, Дистрибутор на Shell Lubricants за България
ул. Източна Тангента 161, София, тел.: (02) 40 24 937, факс: (02) 40 24 988, www.orbico.bg

СЕРИЯ ГРЕСИ 
SHELL GADUS
n Греси за различни приложения

n Марка, на която можете да се доверите

n Надеждна защита за транспортни средства и 
индустриално оборудване

n Дълъг експлоатационен период

www.shell.com/lubricants

WORKS HERE.

Орбико България ЕООД, Дистрибутор на Shell Lubricants за България
ул. Източна Тангента 161, София, тел.: (02) 40 24 937, факс: (02) 40 24 988, www.orbico.bg

СЕРИЯ ГРЕСИ 
SHELL GADUS
n Греси за различни приложения

n Марка, на която можете да се доверите

n Надеждна защита за транспортни средства и 
индустриално оборудване

n Дълъг експлоатационен период

www.shell.com/lubricants

WORKS HERE.



ELECTRICAL ENGINEERING

брой 5-6, година LXVIII 2019

20
19

EMO ХАНОВЕР 2019 -  
СВЕТЪТ НА 
МЕТАЛООБРАБОТВАНЕТО

JUNGHEINRICH – НАДЕЖДЕН 
БИЗНЕС ПАРТНЬОР, 
ОРИЕНТИРАН КЪМ 
СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ НА 
КЛИЕНТА

Валери Петрунов, 
Изпълнителния 
директор на 
„Готи Петрунов“ 
ООД, официален 
представител 
на марката 
Jungheinrich за 
България, Албания и 
Косово

ELECTRICAL ENGINEERING

брой 12, година LXVI 2017

20
17

ОТРАСЪЛ  
„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“  
В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ОБЗОР


