ТЕХНИКА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ РЕМОНТИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ГАЗОКИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ
ТЕХНИКА ЗА ГАЗОКИСЛОРДНО РЯЗАНЕ,
ЗАВАРЯВАНЕ И ПОДГРЯВАНЕ
Горелки за газокислородно рязане
Горелки за заваряване, запояване и награвяне
Регулатори за кислород, пропан-бутан,
ацетилен, аргон, азот и др.
Аксесоари – каретки, пергели, адаптери за
крайцванe

HARRIS CALORIFIC USA е добре позната марка в
България. Клиентите предпочитат HARRIS поради
следните предимства на горелките:
 Изключително икономични поради малкия разход
на горимия газ
 Изключително прецизно рязане, поради
инжекторния принцип на рязане
 Ниско работно налягане на горимия газ
 Повишена безопасност поради изтегленото в
главите на горелките смесване
 Ремонтопригодност
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ПОРТАТИВНИ МАШИНИ ЗА
ГАЗОКИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ
Моторизирани ръчни резаци
Портативни машини за рязане и скосяване, с
възможност за монтиране на до 3 горелки
Специализирани машини за рязане на
двойно ‘‘Т’’ и ‘‘П’’ профили
Специализирани машини за рязане на тръби
и отвори в тръби
Портативни копир машини
Стационарни машини

KOIKE е Японска фирма, световен
лидер в производството на
машини за рязане. Фирмата е с
близо 90 години история и опит в
производството на оборудване за
следните сектори на индустрията:
 Корабостроителна
промишленост
 Строителна индустрия
 Машиностроене
 Мостостроене
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МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ТРЪБИ И ПРОФИЛИ
ТРЪБООГЪВАЩИ МАШИНИ
Тръбоогъващи машини с дорниково устройство
Тръбоогъващи машини за дебелостенни тръби
Специализирана тръбоогъваща техника за профили c различни сечения от
различен материал
Специализирани CNC машини за огъване на серпентини
Инструменти, форми, контраформи и др.
Аксесоари

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ЕНЕРГЕТИКАТА

Крайцващите машини на Евромаркет работят в найголемите предприятия от енеркетиката в България
като „ЕР Бобовдол”, „ЕР Гълъбово”, ТЕЦ-овете – Девня,
МИ1, МИ2, Варна, Бобовдол, АЕЦ „Козлодуй”,
„Нефтохим”, „Агробиохим”, „Металик” и др.
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ТЕХНИКА ЗА КРАЙЦВАНЕ, РЯЗАНЕ И МОНТАЖНО
СТИКОВАНЕ НА ТРЪБИ И ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
Машини за механично крайцване на тръби от 0.5’’ до 80’’
Машини за механично крайцване на листов материал
дебелина до 40 mm
Монтажни центратори за тръби

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ЕНЕРГЕТИКАТА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОМНТ НА
КОТЛИ И ТОПЛООБМЕННИЦИ
Техника за фрезоване на заваръчни
шевове
Развалцовки за тръби
Техника за демонтаж на тръбите в
топлообменниците
Техника за струговане на тръбите в
„огледалото”
Техника за пневматично изтегляне на
тръбите
Техника за подготовка на краищата за
заваряване
Техника за почистване на котлен
камък
Техника за рязане на тръбите от
вътрешната страна на „огледалото”
Универсални агрегати за цялостно
изработване на топлообменници
Полуавтоматични и автоматични
установки за орбитално заваряване

ЕКИПИРОВКА И
АКСЕСОАРИ ЗА ТЕРМИЧНА
ОБРАБОТКА ПРИ
ЗАВАРЯВАНЕ
Токоизточници
Програматори
Терморегулатори
Термодатчици
Подгряващи елементи
Записващи устройства

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ЕНЕРГЕТИКАТА
ПРЕНОСИМИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ
МАШИНИ
Преносими борверг машини
Системи за наваряване леглата на лагери
Преносими машини за обработка на челата
на фланци
Преносими машини за ремонт на вентили
и шибри
Преносими фрези и стругове
Стационарни металообработващи машини
Преносимите инструменти CLIMAX
осигуряват евтини ремонтни решения,
когато другите конвенционални ремонтни
методи не могат да се приложат.
Представете си какво струва да се
демонтира и откара в ремонтен цех водна
турбина или да се свали от планината
100-тонен челен товарач за ремонт на
лагерни гнезда в специализирано ремонтно
предприятие. Компактните инструменти
CLIMAX се монтират директно към работната зона, дори на труднодостъпни места.
Преносимите инструменти доставени от
ЕUROMARKET GROUP работят успешно в
ремонтните предприятия на ВЕЦ група
„РОДОПИ” и ВЕЦ група „РИЛА”.
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ХИДРАВЛИЧНА ТЕХНИКА
Хидравлични гайковерти за затягане и развиване
на гайки и болтове с размери от 17 до 160 mm AF
Хидравлични скоби за вадене на лагери, главини и
други с ход до 700 mm и диаметър до 1200 mm
Хидравлични цилиндри с единично и двойно
действие до 2000 t
Хидравлични маркучи, накрайници и манометри
Хидравлични крикове „бутилков тип”до 1000 t
Хидравлични помпи до 1000 bar
Хидравлични тестпомпи до 2500 bar
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ
Техника за електродъгово заваряване на шпилки и анкери
Скрепителни елементи - шпилки, болтове, шипове, клипси
и планки с различно предназначение и диаметри

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА ДРОБОМЕТНА ОБРАБОТКА
Машините на TST Gostol доставени и пуснати в експлоатация от ЕВРОМАРКЕТ
работят в тежки производствени условия при максимално натоварване.
Някои от основните референции за дългогодишна експлоатация са следните
предприятия: „КЗУ Холдинг” Варна, „Метаком” Плевен, „Мадара” Шумен,
„Чугунолеене” Ихтиман, „Макском” Пловдив, „Металик” Стара Загора,
„Трансвагон” Бургас, „Балканкар Заря” Павликени, „МКИ” София

Дробоструйни камери за почистване на заварени конструкции

Дробометни камери за почистване на отливки и различни детайли

Дробометни конвейрни машини за почистване на листов материал, профили и тръби

Универсални дробометни конвейрни машини проходен тип

i

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПРОФИЛИРАНИ И
ЛИСТОВИ СТОМАНИ
Основана през 1903 година, Peddinghaus Corporation е позната като
световен лидер в производството на специализирани машини за
металообработка на различни видове профилни и листови стомани, при
което са приложени най-новите технологии – цифрово
управление, софтуер, интелигентни механизми, автоматизация.
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Пробивни линии

Машини за газокислородно рязане на профили

Машини за пробиване, рязане и маркиране на листов материал

Лентоотрезни машини

Машини за пробиване, рязане и маркиране на винкели

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ПЯСЪКОСТРУЕНЕ
РЪЧНО УПРАВЛЯЕМИ ПЯСЪКОСТРУЙНИ
СИСТЕМИ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ,
ПРОИЗВОДСТВО НА SAPI – ГЕРМАНИЯ

АВТОМАТИЗИРАНИ ПЯСЪКОСТРУЙНИ
КАМЕРИ
Различни работни размери на
пясъкоструйните камери
Филтрираща и рециклираща система за
абразива
Ротационни маси
Аксесоари – дюзи, инжектори, филтри,
шлангове, връзки и други

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ВОДОБЛАСТИРАНЕ
Техника за бластиране с ултрависоко налягане
Техника за водно бластиране на тръби, плоски повърхности и
др. с налягане от 350 до 2800 bar
Автоматизирани системи за водно рязане
Помпи и помпени агрегати с налягане от 75 до 2800 bar
Аксесоари – дюзи, маркучи, пистолети, предпазно облекло и др.
механизми, автоматизация.
 Електрически, дизелови и бензинови системи за бластиране под високо налягане
 Система за работа с гореща вода
 Машини за бластиране с гореща вода
под ултрависоко налягане
 Машини за бластиране под ултрависоко налягане
 Аксесоари

Почистване на
топлообменници

Отстраняване на
циментови покрития

Автоматизирано разбиване
на бетонови елементи

Разбиване на бетонови
елементи

Рязане на бетон

Почистване на графити

Почистване и подготовка за
боядисване при ремонт на кораби

Почистване на подове

Самоходни трактори

БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА
Ръчни системи за боядисване
Бояджийски мембранни и бутални помпи за
безвъздушно боядисване с въздушно или
електрическо захранване.
Миксиращи и дозиращи станции
Машини за полагане на пътна маркировка.
Аксесоари – дюзи, филтри, маркучи, удължители
с чупещ се накрайник, валяци с телескопичен
удължител и други.

Автоматични системи за боядисване и покрития
Повече от 50 години на ноу-хау и иновации предоставят на Sames
Technologies международна репутация за производителност и
качество в електростатичното боядисване.

СПЕЦИАЛИЗИРАНA ТЕХНИКА ЗА ПОВДИГАНЕ И ПРЕНАСЯНЕ

Машини и приспособления за захващане,
повдигане, пренясане чрез използване на
постоянни магнити, вакуумни захвати и
механични захвати
Специализирани системи – „магнитни греди”,
”магнитни пити” за повдигане и пренасяне на
метални листове, снопове тръби, профилирани
стомани, скраб и др.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НАНАСЯНЕ НА БОИ И
ТЕРМОПЛАСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ

MELTON е испанска компания производител на „hotmelt” оборудване.
Съвместно с Valco Cincinnati е на пазара в над 52 държави. За последните
20 години успешно развитие на „hotmelt” системите Melton разработва
висококачествени и надеждни продукти, с които дава решения на
проблеми в различни браншове на индустрията: пакетиране,
полиграфия, дървообработване, текстилна индустрия и др.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА ВЪЗДУХА - ДЕХУМИДИФАЕРИ

Гамата от машини за изсушаване на въздуха на DST Seibu Giken предлага както малки портативни машини, така и големи
индустриални системи с най-различни приложения с рототни филтри до Ø 4 m. DST произвежда специализирани дехумидифаери
за електро централи, корабостроителни и кораборемонтни заводи, складове, ледени парзалки, музеи. Решения според
изискванията и нуждите на клиента.
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Научете повече на:

www.euromarket.bg
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