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Стелажни
системи
• КОНСУЛТИРАНЕ
• АНАЛИЗ
• ПРОЕКТИРАНЕ
• ДОСТАВКА
• МОНТАЖ
• СЕРВИЗ

Индивидуални решения за вашия бизнес

Евромаркет Кари АД е дружество в рамките на Евромаркет Груп, специализирано в доставката и сервиза на:
• Стелажни системи;
• Подемно-транспортна техника;
• Складово оборудване;
• Професионална почистваща техника;
• Товаро-разтоварни рампи.
Компанията е официален представител на водещите световни марки: TOYOTA Material Handling Europe, HAKO,
SMV Konecranes, Combilift, Aisle Master, WM System.
Евромаркет Кари доставя на българския пазар пълната гама стелажни складови системи. Богатите възможности на стелажните системи, предлагани от Евромаркет Кари, дават на всеки наш клиент предимството да реши
трайно, ефективно и с минимални разходи проблемите при работата в своя склад, производство или архив. Ние
ще Ви осигурим анализ, консултиране, проектиране, доставка, монтаж и сервизиране. Нашите специалисти ще Ви
предложат най-ефективните и оптимални комплексни решения, съобразени с Вашите индивидуални нужди.
Евромаркет Кари има повече от 400 реализирани проекта за оборудване със стелажни системи във фирми от
цялата българска индустрия.
Евромаркет Кари АД е със сертификат ISO 9001, удостоверяващ внедрената и ефективно действаща Система за
управление на качеството във фирмата и Системата за управление на околната среда ISO 14001. Международният стандарт ISO 9001:2008 е доказателство за ангажимента на компанията за предоставяне на висококачествени услуги и продукти пред своите настоящи и бъдещи бизнес-партньори.
Евромаркет Кари АД е асоцииран член на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).
Установяването на дългосрочни партньорски взаимоотношения с клиентите е основна цел на дружеството и
възприет начин на работа на всички негови служители. Ефективните решения в полза на клиента и неговата
навременна компетентна консултация са ежедневна работа на екипа на фирмата.

EN ISO 9001
EN ISO 14001
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Warehouse Storage Solutions

Някои от нашите по-големи партньори са:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АББ България ЕООД
Аванти 777 ЕООД
АГЛИКА АД
Агроконсулт ЕООД
Акт Лоджистик АД
Акумалукс БГ АД
Алекс фиш ЕТ
АЛС България ЕООД
АМПЕРЕЛ ООД
АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ АД
Апекс Сервиз ООД
Апимел Органик ООД
Ариете ООД
Арома АД
Балканфарма Дупница АД
Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД
Биовет АД
БМФ Порт Бургас ЕАД
Булагро Машини АД
Българска хранителна банка
Вебер Етикетен България ООД
Вила Ямбол ЕАД
Винтерхалдер България ЕООД
Градус-1 ООД
Джебел-96 ЕООД
Дунав-Прес АД
ЕВН България Топлофикация ЕАД
Евроболт ООД
Евромастер Импорт Експорт ООД

• Еко Мес ЕООД
• Елмарк Индустриес АД
• Ем Джей Дериз ЕООД
• Енерго-Про Мрежи АД
•	ЗАИ АД
•	Златекс ООД
•	Изба Карабунар ООД
•	Институт за етнология и фолклористика
•	Интер Керамик ООД
• Йаф България ЕООД
• Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД
• КМБ България АД, гр.Скопие
•	Лавена АД
•	Лактима ЕАД
• Калинел ЕООД
• Кемлер Електроник ООД
• К енд К Инженеринг ООД
•	ЛЕМ България ЕООД
• Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД
• Макита България ЕООД
• Марисан и Колев ООД
• МЕБЕЛ-СТИЛ ООД
• Мегапорт ООД
• Мексон ООД
• М и М Милицер и Мюнх ООД
• МОНБАТ АД
• Монтюпе ЕООД
• Национална лотария ООД

• НЕС - Нови енергийни системи ООД
• Ойрошпед АД
• Омникар Ауто ООД
• О.М.С. Салери Истърн Юръп ЕООД
• Оптиком ООД
• Орбит ООД
• ПИМК ООД
•	РОЛПЛАСТ ГРУП АД
• САЛВИС ФАРМА ООД
• СБАЛАГ Майчин Дом ЕАД
• Сенсата Технолоджис България ЕООД
• Се Борднетце-България ЕООД
• СИС ИНДУСТРИЙС ООД
• Скуба България ЕООД
• СПИДИ АД
• СТАРТ АД
• Теклас - България АД
• ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
• Тисенкруп - Юпитер Стомана ООД
• ТМТ - ЕЛКОМ ООД
• Трансвагон АД
• Тракия глас БЪлгария ЕАД
• ТРАНСПРЕС ООД
•	Фармет АД
•	Фибран – България АД
•	ФЛЕКСПРИНТ ЕООД
• Хамилтън Дейта Сървисиз ООД
•	Юрий Гагарин АД
•	ЮРОТРОНИКС ЕООД
•	Язаки България ЕООД

Клиентите за нас

www.euromarket.bg
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Индивидуални решения за вашия бизнес
СТЕЛАЖИ ЗА СКЛАДИРАНЕ
НА ПАЛЕТИ

Палетни стелажи
Conventional
Стелажите тип “Conventional” са
най-универсалната система за
пряк единичен достъп до всеки
палет. Те са оптимално решение
за склад с палетизирани продукти
и значително количество на отделни стокови единици (SKUs).
С оглед на необходимостта да се
складират повече палети, системата може да се разработи във
вариант „двойна дълбочина“, като
това позволява два палета да се
складират един зад друг от всяка
страна на работния коридор. Стелажите тип “Conventional” могат
да се обслужват със следните видове подемна техника на Toyota:
ричтрак, стакер, електрокар,
газокар, VNA машина.
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Предимства:
• Пълен контрол на наличностите: всяко палетно място е заето от една палетна единица
• Максимална адаптивност на
всеки един товар спрямо неговото тегло и обем
• Може да се съчетае с допълнителни нива за ръчно обработване на стоки

Warehouse Storage Solutions

Мобилни стелажи Movirack
С мобилната система Movirack стелажите стават по-компактни и техният
капацитет за складиране значително се увеличава. Стелажните редове
се монтират върху управляеми мобилни бази, които се плъзгат странично, като по този начин се премахва необходимостта от постоянни работни коридори.
Те се отварят само когато е необходим достъп до стелажите.
Стелажите тип Movirack могат да се обслужват със следните видове подемна техника на Toyota: ричтрак, електрокар, газокар.

Предимства:
• Оптимално решение за хладилни складове
• Увеличаване на складовия капацитет
• Премахване на многобройните
работни коридори

Стелажи палетни
Drive-In
Стелажната система Drive-in е базирана на принципа на складирането
с натрупване, който дава възможност за максимално използване на
наличното пространство по отношение на площ и височина.

Предимства:
• Максимално използване на наличното пространство (до 85%)
• Елиминиране на работните коридори между стелажите
• Строг контрол на входящите и
изходящите стоки
• Позволява складирането на
артикулни единици, колкото са
работните тунели на стелажа

www.euromarket.bg

Възможни са две системи на управление: система Drive-In с едностранен достъп при един работен коридор и LIFO
принцип на складиране; система DriveThrough с достъп до товара от двете
страни и FIFO принцип на складиране.
Стелажите тип Drive-In могат да се обслужват със следните видове подемна
техника на Toyota: ричтрак, електрокар, газокар.
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Индивидуални решения за вашия бизнес
Палетна система
Push Back
Стелажната система Push-Back е
система за съхранение, която позволява складиране до четири палета в дълбочина на всяко ниво.
Push-back системата е идеална за
съхраняване на продукти със среден интензитет на обръщаемост.

Предимства:
• Най-доброто използване на
наличното пространство,
когато то е ограничено
• Всяко ниво може да се
използва за съхраняване на
различна стокова единица

Стелажите тип Push-Back могат да
се обслужват със следните видове
подемна техника на Toyota: ричтрак, електрокар, газокар.

Гравитационни стелажи
Live Pallet Racking
Гравитационните стелажи Live
Pallet Racking са идеалната система за складове с нетрайни
продукти, въпреки че може да
се използва във всяка индустрия и дистрибуторски бизнес.
Стелажите тип Live Pallet
Racking могат да се обслужват
със следните видове подемна
техника на Toyota: ричтрак,
стакер, електрокар, газокар.
Предимства:
• Осигурява най-добрия палетооборот
• Максимален капацитет на
съхранение поради компактността на системата
• Пестене на време и пространство при обработка на палетите
• Отличен контрол на стоките и
техните наличности
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Стелажна система Pallet SHuttle
Стелажната система Pallet Shuttle е компактна система за съхранение, в която совалката, задвижвана от електрически мотор,
работи по релси вътре в стелажа. Тя замества обслужващата подемна техника, като значително намалява времето за работа и
позволява палетите да бъдат групирани по пътеки, а не в целите
тунели.
Стелажната система Pallet Shuttle може да се обслужва със следните видове подемна техника на Toyota: ричтрак, стакер, електрокар, газокар.

Предимства:
• Пестене на място и време
• Повишена производителност с
по-ниски разходи
• Гъвкавост
• Mecalux осигурява гаранция от
пет години за конструкцията
на стелажа за палети, една
година за експлоатацията на
совалката и шест месеца за експлоатацията на батериите.

www.euromarket.bg
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Индивидуални решения за вашия бизнес
СТЕЛАЖИ ЗА РЪЧНО
СТИФИРАНЕ

Стелажи за
архиви
Стелажните системи за съхранение на архиви, предлагани от
Евромаркет Кари и Mecalux, се
базират на системите М7 и М3.
Приложими са с всички типове,
размери и натоварвания, предлагани от номенклатурата на съответната стелажна система. Допълнително могат да се добавят
различни аксесоари, улесняващи
и оптимизиращи приложението
на системите, като: разделители,
информационни табели, етикетници и др.
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• Предимства:
• Високоефективни и практични
решения за усвояване на наличното архивно пространство
• Допълнително подобряване и
улесняване на работата чрез
разнообразни аксесоари
• Иновативни технологии за
архивиране във височина
• Възможност за бюджетни
решения

Warehouse Storage Solutions

Стелажи за леки товари М3
Базова система за ръчно съхранение и архивиране, с капацитет за леки
и средни натоварвания. Различни аксесоари позволяват разделяне на
нивата и поставяне на кутии за класифициране на отделните продукти,
папки, архиви, висящи продукти и др.

Предимства:
• Множество размери на модулите
• Възможно е да се монтират една
или повече пътеки във височина,
така че да се получи етажна конструкция
• Идеалното решение за офиси,
магазини и помещения, където
е необходим по-привлекателен
външен вид

Стелажи за тежки
товари М7
Системата за съхранение М7 е проектирана за ръчно обслужване на
продукти и се основава на принципа „човек към продукт”. Тези рафтови стелажи са предназначени за
складове, където стоките се депонират и свалят ръчно от рафтовете.
Тази система също така използва
оптимално височината на склада,
тъй като по-високите нива могат да
бъдат достигнати механично.

Предимства:
• Възможност за съхранение на
средни до тежки товари
• Идеален вариант за различни
видове артикули и разделен стокооборот
• Регулируеми нива на натоварване
• Могат да бъдат изградени стелажи с височина до 20 метра

www.euromarket.bg
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Индивидуални решения за вашия бизнес
Гравитационни
стелажи Live Storage
Стелажите за директно пикиране са изградени от леко наклонени ролкови легла с ролки, които
осигуряват оптимално движение
в посока вход-изход на складираните стоки. Тази стелажна система
е предназначена за зони с голям
обем стоки за пикиране, тъй като
тя осигурява увеличен брой на
линии за подготовка и премахва
необходимостта персоналът да
прави ненужни придвижвания при
извършване на тези операции.
Предимства:
• FIFO система на обработка (първата влязла стока е първата
излязла)
• По-голям брой SKU-та* в предната част на стелажа с готовност
за обработка
• Намаляване на времето, необходимо за подготовка на поръчката
• По-голямо количество на продуктите, които се складират
*Stock Keeping Unit
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Мобилни стелажи Moviblock
Това е комплект от рафтови стелажи, монтирани върху подвижни бази,
които се движат по релси. По този начин се гарантира оптимален ред и
управление на архива и склада, както и по-добро използване на пространството.

Предимства:
• Максимално използване на
пространството, тъй като
Moviblock е компактна система
за съхранение
• Може да се адаптира към всяко
свободно пространство
• Пълна безопасност на складираните материали
• Системата е идеална за съхранение на всички видове книги и
документи

www.euromarket.bg
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Индивидуални решения за вашия бизнес
АВТОМАТИЗИРАНИ
СТЕЛАЖНИ СИСТЕМИ

Стелажна система с
тристранно обработващ
кран
Автоматичният, тристранно обработващ стакерен кран: бърз и икономичен начин за автоматизиране
на процесите в склада.
Подемният кран премества палетите до краищата на прохода, оставяйки товара на рафт или автоматична транспортна система. Това е
възможно, тъй като той има въртяща се глава, позволяваща вземане
и оставяне на палети в три положения: едно отпред и две странични.

Предимства:
• Идеалното решение за автоматизиране на конвенционални стелажи
с височина до 15 метра
• Не е необходимо да се променя структурата на склада
• Интегрирана система за тристранна обработка на палетите
• Ниски разходи за поддръжка
• Икономична автоматизация. Инвестицията се изплаща бързо
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Стелажна система със стакерен кран
Стелажната система от такъв тип е предназначена за автоматизирано
съхранение на материали. Стакерният кран се придвижва в коридорите
между стелажите и поставя или взема палети от тях. Управлява се от софтуер, който координира всички извършвани дейности.

Предимства:
• Автоматизация на операциите по
влизане и излизане на продуктите
• Контрол и актуализиране на инвентарните места
• Елиминиране на ръчните грешки при
управлението
• Тези системи могат да бъдат адаптирани към специални условия на работа, като например температури
до -30°C, висока влажност или специални характеристики, включително
възможност за увеличаване на стандартните работни скорости

Автоматизирани
Picking системи
Picking Стелажи със стакерен кран.
Автоматизираният склад за съхранение на кутии или тави е система,
която съчетава в едно стелажната
конструкция, механизиран манипулатор и управляващ процесите софтуер. Цялата система се
контролира от софтуерен пакет
за управление, който регистрира
местоположението на всички материали в склада и поддържа инвентара в реално време.

Предимства:
• Системата работи на принципа „продукт към оператор“
• Автоматизация на операциите по влизане и излизане на
продуктите
• Постоянна инвентаризация
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• Премахване на грешки, произтичащи от ръчно управление на склада
• Оптимално използване на наличното пространство
• Максимален комфорт и лесен достъп до съхранените кутии
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Индивидуални решения за вашия бизнес
ЕТАЖНИ
КОНСТРУКЦИИ

Gangway полична
етажна конструкция
Стелажната система Gangway е
находчиво решение за ръчно стифиране, базирано на многофункционалните полични системи М7
и М3. При този тип система се преодолява неудобството при ръчна
работа на височина над 2 метра.
Достъпът до високите нива се
осъществява чрез система от пътеки, които оформят етажни нива.
Към тях се стига чрез стълби, интегрирани в стелажната система.
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Предимства:
• Максимално запълване на складовото пространство във височина и по хоризонтал
• Адаптивност към всякакви видове стоки и товари благодарение
на широкия набор размери и товароносимости на полиците
• Сигурна, удобна и безопасна работа във височина
• Приложима за стоки от различни области на промишлеността
и индустрията

Warehouse Storage Solutions

Mezzanine етажна платформа
„Мецанин“ платформите се възползват максимално от височината на помещенията, като удвояват или утрояват наличната площ и
позволяват да бъде оборудвана като склад, офиси, битови помещения и други, като се използва височината на сградата.

Предимства:
• Умножава повърхностното
пространство в промишлените
помещения
• Възможност за адаптиране към
специфичните нужди на клиента
• Бързо и лесно сглобяване
• Могат да бъдат допълнени с разнообразни стелажни системи

www.euromarket.bg
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Индивидуални решения за вашия бизнес
КОНЗОЛНИ
СТЕЛАЖИ

Конзолни стелажи
за леко натоварване
Тази стелажна система е специално проектирана за складиране на
дългомерни материали и такива
с различни дължини. Системата
се състои от минимум две колони
с бази, за да се осигури нейната
стабилност. Всички елементи пасват един към друг изключително
лесно. Системата е разработена
за ръчно обслужване.

Предимства:
• Лесна за сглобяване
• Идеална е за складиране на греди, профили, тръби и др. материали с малко тегло
• Може да се изпълни както едностранно, така и двустранно

16
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Конзолни стелажи за средно и тежко натоварване
Тази система е специално проектирана за съхранение на дълги товари
като греди, профили, тръби и дървен материал. Конзолните стелажи дават възможност за обработка на товарите с помощта на специализирана
техника - мотокари, електрокари, мултифункционални операционни машини, мобилни кранове, подемни кранове и др.
Конзолните стелажи могат да се обслужват със следните видове подемна техника на Toyota и CombiLift: мултифункционален складов оператор, електрокар, газокар.

Предимства:
• Лесни за монтаж. Частите са
така проектирани, че нивата
на стифиране да се монтират
бързо и лесно
• Структурата е значително опростена и здрава
• Всички съставни части пасват
лесно една към друга, което позволява отлична мобилност и
адаптивност

www.euromarket.bg
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РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ ЗАЕДНО с ВАС
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Warehouse Storage Solutions

КОНСУЛТИРАНЕ | АНАЛИЗ | ПРОЕКТИРАНЕ | ДОСТАВКА | МОНТАЖ | СЕРВИЗ
www.euromarket.bg
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ЗАПИТВАНЕ

ПРОДУКТИ

СЕРВИЗ

Продукти

НОВИНИ

ПРОМОЦИИ

КАТАЛОЗИ

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ

Бизнес направления

Индустриални
инструменти

Измервателни
инструменти и машини

Строителни инструменти
и машини

Пневматични и
хидравлични компоненти

Заваръчни машини,
консумативи и аксесоари

Ръчни инструменти, Пневматични
инструменти, Професионални
електроинструменти... още

Измервателни инструменти,
Измервателни машини... още

Професионални електроинструменти, Подемни и теглещи
съоръжения... още

Хидравлични филтри,
Хидроакумулатори... още

Заваръчни машини, Заваръчни
консумативи, Роботизирано
заваряване... още

Металорежещи
машини

Машини за обработка на
листов материал, тръби
и профили

Техника за ремонти в
Тежката промишленост

Автосервизно
обoрудване,техника и
инструменти

Земекопна и товарачна
техника

Хидравлични абкант машини LVD,
Хидравлични гилотини LVD... още

Техника за газокислородно рязане,
Машини за огъване на тръби и
профили... още

Оборудване за гуми центрове,
Подемници... още

Верижни багери Komatsu,
Колесни багери Komatsu... още

Подемно-строителна
техника

Минно-кариерна техника

Комунално-почистваща
техника

Техника за производство
на арматурни заготовки

Стелажи и складови
системи

Телескопични повдигачи, Мобилни
кранове, Кулокранове... още

Сонди, Мобилни скалпиращи
пресевни инсталации... още

Техника за почистване и инспекция
на канали, Техника за кабели... още

Машини за направа на бигли, Ръчни
машини за рязане и огъване... още

Палетни неавтоматизирани системи, Непалетни системи, Палетни
aвтоматизирани системи... още

Подемно-транспортна
техника

Подопочистващи
машини

Компресорно
оборудване

Дизел генератори

Водоохладителни кули и
чилъри

Газокари, Мотокари, Електрокари... още

Ръчноводими подопочистващи машини, Подопочистващи машини със
седящ водач... още

Винтови компресори, Бутални
компресори, Турбокомпресори... още

Дизел генератори за аварийно и постоянно захранване FG Wilson... още

Водоохладителни кули отворен тип,
Водоохладителни кули затворен
тип... още

Хоризонтални стругове,
Вертикални обработващи центри,
Стругови автомати... още

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 301, e-mail: karry@euromarket.bg
www.euromarket.bg
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