РЕШЕНИЯ ЗА
ЛЕЯРСКАТА ИНДУСТРИЯ

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.

i

Дробометна машина
VK с въртящи се куки

Дробометна машина
VKP с автоматичен конвейер и въртящи се куки

Дробометна машина
HR-1B c ротационен барабан

Дробометна машина
PNB-8 c осцилиращ барабан

Дробометна машина
KTP 600х400 с мрежов конвейер
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ
ЗА ДРОБОМЕТНА ОБРАБОТКА

Дробометна машина КОМ с ротационна маса

Дробометна машина
GG с гумен барабан

Дробометна машина KMP 4x8x3
ръчна за нестандартни детайли
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА
ЗА БЛАСТИРАНЕ
В продължение на 40 години немската компания SAPI предлага качество, иновации и
икономически изгодни решения. Компанията предлага широка гама продукти, подходящи за употреба в леярската промишленост.

• Защитна

екипировка

• Различни работни размери на пясъкоструйните камери • Ротационни маси
• Филтрираща и рециклираща система за абразива
• Аксесоари – дюзи, инжектори, филтри, шлангове, връзки и др.
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СпециализиранИ КОНСУМАТИВИ
за рязане, шлайфане и полиране
Бранд, на който можеш да се довериш!
PFERD е водеща марка в разработването, производството и поддръжката, както и в разпространението на инструменти, намиращи приложение за обработка на повърхности и за рязане на
материали. В съответствие с традицията, която датира повече от 200 години, PFERD функционира като независима, международно-ориентирана семейна компанията в дългосрочен план.
Инструментите PFERD предлагат максимална полза на потребителя и ефективност на разходите.
Ангажираността на компанията за предлагане на високо качество, надеждността й като доставчик, и отговорното използване на ресурсите й, направи PFERD сигурен и надежден търговски
партньор, който работи за устойчиво развитие. Всички, които са свързани с компанията, играят
определена роля в позиционирането на PFERD като ценена първокласна международна марка.
Дискове за рязане
Високоефективни дискове за рязане серия „SG”, специализирани за тежки индустриални условия, дисковете за рязане изискват контакт с материала и не изискват усилие на натиск при работа. Натискът води до намаляване на живота
на диска, влошаване на качеството на среза и термично оцветяване.Дискове с дебелина 1,0/1,2/1,6/1,8/1,9 се използват
за бързо и лесно рязане, c минимални грапавини на среза; 2,0/2,4/2,5 са универсални модификации за обща употреба;
2,9/3,0/3,2 са разработени за максимален живот на диска и стабилност при рязане. За тънки дискове от размерите 178
mm и 230 mm се препоръчва използването на захващащ фланец модел: SFS 76 или аналог, с цел повишаване на стабилността на диска и прецизността при работа. Дискове от размерите 1,0 и 1,6 са тип: „Отворена структура” специална
разработка за рязане на тънки материали - препоръчвана дебелина на материала до 3 mm.

Дискове за шлайфане
Високоефективни дискове за шлайфане серия „SG”, специализирани за тежки индустриални условия. Всички дискове са подходящи за обработване на повече от един тип материал, но се препоръчва използването им за материала
посочен върху диска от PFERD.

Пили, борфрези
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ТЕХНИКА ЗА ГАЗОКИСЛОРОДНО
РЯЗАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ И ПОДГРЯВАНЕ
HARRIS CALORIFIC USA е добре позната марка в България. Клиентите предпочитат HARRIS,
поради следните предимства на горелките:

•
•
•
•
•

Изключително икономични - нисък разход на горимия газ
Изключително прецизно рязане, на инжекторен принцип
Ниско работно налягане на горимия газ
Повишена безопасност - смесването на газовете е изведено в главата на
горелката или дюзата
Ремонтопригодност

Всички продукти на Harris са приложими в леярската
индустрия:

•
•
•
•

Горелки за газокислородно рязане 1300 mm
Горелки за заваряване, запояване и нагряване
Регулатори за всички видове газове
Аксесоари – каретки, пергели, адаптери за
крайцванe

МОДЕЛ 242
КИСЛОРОД–АЦЕТИЛЕН И НИСКОБЮДЖЕТНИ ГОРИМИ ГАЗОВЕ КАТО ПРОПАН, ПРИРОДЕН ГАЗ, MAPP®,
ПРОПИЛЕН (ПРОПЕН)
• капацитет на рязане – до 200 mm
• дължина – 460 mm
• надежден дизайн с три тръби от неръждаема
стомана и със здрава месингова ръкохватка
• възможност за използване на всички горими газове
• лесно сменяща се дюза
• приложения – рязане, подгряване, рубене и др.
• лесно стартиране на режещия кислород
• резакът може да бъде използван с всички горими
газове – само чрез смяна на дюзата
МОДЕЛ 980

• ръкохватка от неръждаема стомана със
•
•
•
•
•
•
•

заключващ се бутон, за лесно и плавно стартиране
на режещия кислород
капацитет на рязане – до 200 mm
дължина – 480 mm
тегло – 1.11 kg
надежден дизайн с три тръби от неръждаема
стомана и със здрава ръкохватка
възможност за използване на всички горими
газове
приложения - рязане, подгряване, рубене и др.
смесването на газовете става в дюзата на резака
при максимална безопасност за оператора

МОДЕЛ 6000

• капацитет на рязане до 1300 mm
• дизайн пригоден за максимално
удобство на оператора

• части от неръждаема стомана
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ВИСОКОЧЕСТОТНИ
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ
Немската компания Fein е с над 148 години опит в производството за промишлеността и занаятчийството
на приложно ориентирани, ергономични и иновативни електроинструменти за шлифоване. С различни
класове на мощност от 280 до 3000 W и продължителна експлоатация при тежки условия - например в
леярни, строителството със стоманени конструкции или корабостроенето.

Предимствата на FEIN
• Здрава конструкция на електроинструментите за изключително голям срок
на експлоатация в най-тежките условия.
• Високоефективна мощност.
• Незначително спадане на оборотите при натоварване, т.е. високо постоянство
на оборотите за равномерна производителност при отнемане на материала.
• Висока тягова сила (въртящ момент).
• Незначително износване на въртящите се компоненти.
• Благоприятни производствени разходи и разходи за електроенергия*.
• Ниски разходи за поддръжка и ремонт.
• Незначително износване на инструментите.
• Незначителни разходи за поддръжка на инсталацията.
* Разходите за електроенергия - до 10 пъти по-ниски спрямо въздуха
под налягане. (Резултат от проучване на независим институт)

КООРДИНАТНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ МАШИНИ

Високочестотна станция

Високата честота - превъзхождащата система
Защо Fine разработват машини работещи на по-висока честота? Основната
причина е търсене на по-висока производителност. Изходящата мощност на
двигателя се увеличава право пропорционално на повишаването на честотата.
Следователно при 300 Hz изходящата мощност на електродвигателите се повишава шест пъти и те достигат
до 18000min-1 оборота - идеални за тежки шлифовъчни
работи. Честотните преобразователи, които са необходими за повишаване на честотата от 50-300Hz работят със
стандартно монофазно или
трифазно захранване.

Честотни преобразуватели
Динамичните честотни преобразуватели FEIN
са изпълнени със степен на защита IP 54 по DIN
40050 и имат намотки от изолационен клас F
по DIN VDE 0530. Те практически не изискват
обслужване. За интервалите за поддръжка на
сачмените лагери важи ориентировъчната
цифра от 20000 работни часа. Монтажът на
честотните преобразуватели е безпроблемен.
На мястото за монтаж трябва да се съблюдава
само безпрепятственото подаване и отвеждане на въздух (максимално + 40°С).

(CMM) – измервателни машини с широко приложение в контрола на технологични процеси като машинна обработка на детайли, леене, формоване, пресоване и др. Опции за контактно или безконтактно сканиране.

HARDMATIC HH-411
Портативен уред за измерване на
твърдост

CNC - трикоординатни измервателни
машини Crysta-Apex S

Уред за измерване на грапавост SJ-210

Линеен високомер LH-600 E/EG
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ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СИСТЕМИ
ЗА ТЕЧНО БОЯДИСВАВНЕ
Повече от 50 години на ноу-хау и иновации предоставят на Sames Technologies международна репутация
за производителност и качество в електростатичното боядисване.

i

• Стандартни интегрирани
роботизирани
системи за течно
електростатично
боядисване

Nanogun

• Нов олекотен, лесен за упо-

треба и поддръжка, универсален ръчен пистолет
за електростатично течно
боядисване - подходящ за
работа със солвентни и материали на водна основа

СИСТЕМИ ЗА БОЯДИСВАНЕ
• Бояджийски мембранни

•
•
•
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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 др.

PPH 308

PPH 405

PPH 707 - EXT - ST

• Последно поколение високоефективни решения
за течно електростатично боядисване

ИНДУСТРИАЛНИ ВИНТОВИ
КОМПРЕСОРИ

Компресираният въздух е продукт с безброй приложения. Gardner Denver е най-големият производител на винтови компресорни
блокове в света. Всички компресори, произведени от Gardner Denver се характеризират с възможно най-нисък специфичен разход на електроенергия (kW/m³) и изключително дълъг експлоатационен живот. Gardner Denver въздушни винтови компресори с
широко приложение в индустрията - 2.2 kW до 500 kW - компактен дизайн, лесно достъпни за обслужване, стандартни консумативи, ниско ниво на шум и други предимства, осигуряващи безотказна работа.

ЧЕСТОТНИ ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ
GARDNER DENVER НОВАТА СЕРИЯ ДИРЕКТНО КУПЛИРАНИ ЧЕСТОТНО УПРАВЛЯЕМИ КОМПРЕСОРИ
Gardner Denver предлага гама от въздушни винтови компресори с променлив дебит (Variable speed). Оборотите на въртене на електродвигателя и винтовата двойка при тях се променят в зависимост от конкретната моментна необходимост от
въздух, с работно налягане до 13 bar и дебит на изхода на компресора от 0.42 m3/min до 42.3 m3/min. Работното налягане
в системата е постоянна величина, а в същото време консумацията на електроенергия остава на най-ниското възможно
ниво. VS-компресорите са проектирани и конструирани да работят при пълно натоварване неограничено време. Времето за възвращаемост на първоначалната инвестиция за VS-компресор е сравнително кратко - от 9 до 18 месеца.
Преимущества на новата серия честотни винтови
компресори
• Директно куплиране между електрическия двигател и винтовата
двойка
• Честотно управление
• Винтовите компресори на Gardner Denver са с възможно най-нисък специфичен разход на електроенергия (kW/m3)
• Най-голям диапазон на регулиране на дебита 15 ÷ 100 %
• Температурен диапазон 0 ÷ 45° С
• Обхват на налягането до 5 ÷ 13 bar (g)
Горепосочените параметри могат да се настройват, чрез промяна в
контролера, без да е необходима подмяна на каквито и да е компоненти в машината.

конвенционален
компресор

честотно регулируем
компресор

Gardner Denver Предоставя 5 години пълна гаранция на всички
свои продукти!

i
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ВОДООХЛАДИТЕЛНИ
КУЛИ
Фирма Evapco е утвърден световен лидер в инженеринга и производството на висококачествено индустриално оборудване за
охлаждане на вода. Опит, иновация и гарантирана производителност са вложени във всеки един продукт на фирмата. Гамата
на произвежданото от Evapco оборудване обхваща: водоохладителни кули; изпарителни водоохладители със затворена система;
изпарителни кондензатори, сухи/ мокри кондензатори и др. Предлаганите водоохладителни кули са в диапазон от 119 до 22 128 kW
охлаждаща мощност.

Принцип на действие
Топлата вода от топлинния източник се изпомпва във водната разпределителна система в горната част на кулата. Водата
се разпределя в пълнежа на мокрия отсек с помощта на големи дюзи. Едновременно с това през входните жалузи в основата на кулата се засмуква въздух (индуцирана тяга), респективно се форсира през съоръжението (принудителна тяга),
който преминава нагоре през пълнежа на мокрия отсек в посока, обратна на посоката на водния поток. Малка част от
водата се изпарява, като отнема топлина от останалата вода. Топлият влажен въздух се засмуква, респективно се форсира
към горния край на охладителната кула с помощта на вентилатори и се изпуска в атмосферата. Охладената вода се източва в басейна в долната част на охладителната кула и се връща към топлинния източник.
Система на EVAPCO за защита от корозия
Оборудването на Evapco е изложено на екстремни работни условия. Поради това, дългогодишната защита от корозия е от
полза за всеки оператор. Съвременната технология на изпарителното оборудване на EVAPCO включва използването на
поцинковани стоманени листове с качество Z-725 (725 g/m2), които не изискват допълнително покритие.
Водоохладителна кула с индуцирана тяга (отворен тип) и „ниско енергийни”
аксиални (осеви) вентилатори
Модели АТ/ UAT
Дизайнът с вертикално изпускане на въздуха и разстоянието между отвора за изпускане на въздуха и отвора, през който
засмукват вентилаторите намаляват възможността за рециркулация на въздух, тъй като топлият влажен въздух се насочва нагоре и настрани от съоръжението. Водоохладителни кули с центробежен вентилатор и принудителна тяга са подходящи предимно за закрити инсталации, където трябва да се имат предвид допълнителното налягане от тръбопроводите
за засмукване и отвеждане на въздуха.
Водоохладителна кула (отворен тип) с принудителна тяга и центробежни вентилатори
Модели LRT/ LSTA
При изключително чувствителни към шума инсталации, моделите с центробежни вентилатори могат да се доставят с различни степени на заглушаване при засмукване и/или изпускане, които значително намаляват нивата на шум.
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ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
И ОБЛЕКЛА

Proximity качулка
EN11612:2009 A1, B2,C4,D3,E3. ВЪТРЕШНА КАСКА:
EN397
Качулката разполага с вътрешна твърда шапка, която е в съответствие с EN397. Визьор в
златист цвят, сваляща се козирка с вътрешен
защитен слой, изработена от поликарбонат,
дава възможност за отлична странична и
вертикална видимост.
IGNIS, Метализирани с алуминиево покритие 95% мета-арамид, 5% Пара-арамид, 330g/m2 -1 слой Среден Слой: Карбонов филц 120g/m2 -1 слой Вътрешен слой:
Арамидна Вискоза 125g/m2 -1 слой.
Сребрист. Един размер.

Подплатено „Approach“Яке
EN11612 А1, В2,СЗ
Алуминизирано яке е изградено от материя с
висока ефективност IGNIS, предлагаща на потребителя защита срещу високи температури и
лъчиста топлина. Носи се като част от комплект
с панталон. Дизайнът включва реглан ръкав и
свободна горна част на гърба, което позволява
пълна свобода на движение. Характеристиките
включват вътрешен джоб с велкро закопчаване.
IGNIS, Метализирани с алуминиево покритие 95% мета-арамид, 5% Пара-арамид, ЗЗ0g/m2 -1 слой Среден слой: Карбонов Филц 120g/m2 -1 слой Вътрешен слой:
125g/m2. Арамид Вискоза -1 слой.
Сребрист. Размери: M-4XL.

В Структурно отношение
IGNIS
алуминизирани
костюми са изработени
със следните слоеве:
IGNIS
алуминизирана
външна обвивка: IGNIS
алуминизиран
330g/m2
плат на външното обвивка
е изработена от специална устойчива на топлина и пламък тъкан, която, когато е изложена на огън и въглени,
не се топи, като по този начин намалява риска от допълнителни наранявания, които могат да бъдат причинени
от възпламеняване на материалите.
1 Термична вложка:
Вътрешна Термична подплата: средата на филцовия
слой е приложена към вътрешен слой на 125g/m2
Aramid вискоза - трудно горим нетъкан текстил, който
осигурява стабилност и здравина.
2 Вътрешен Термичен слой:
Вътрешен слой - 125g/m2 Aramid вискоза - анти-пламък
тъкан, която осигурява стабилност и здравина.
3 Среден Термичен слой:
Изградени са от слоеве на 120g/m2 Carbon Felt - огнеупорен, нетъкан текстил. Дебелината на филца изолира
потребителя от ефектите на изключително висока температура, възникнали.

Proximity /Approach Ръкавици
EN388 4-4-4-3, EN407 4-3-3-3-4-Х, EN420 НИВО 3
„Approach“ Неподплатена Предна Престилка
EN ISO 11612 А1, В1,СЗ, D2, ЕЗ
Перфектна за исканията на леярна, горната
част на престилката защитават от излъчваната топлина и пръски разтопен метал.
IGNIS, Метализирани с алуминиево покритие 95% мета-арамид, 5% пара-арамид, 330g/m2 - 1 слой .
Сребрист, 70cm х 100cm.

Предлагат се в две дължини на маншета 35cm
и 45cm. Отразяват лъчистата топлина, докато
вътрешната карбонова подплата спомага за
намаляване на проводимостта на топлината.
Пара-арамидни длани предлагат отлична устойчивост на износване.
IGNIS, 95% мета-арамид, 5% пара-арамид,
ЗЗОg/m2 - 1 слой Среден слой: Карбонов
Филц 120g/m2 - 1 слой.
Вътрешен слой: 125g/m2. Арамидна Вискоза
-1 слой Длани: пара-арамидни 645g/m2. Сребрист, Предлагат се на чифт, размери АМ23 =
35cm и АМ24 = 45cm.
Approach гамаши
EN ISO 11612 А1, В1, СЗ, D2, ЕЗ,
Проектирани за всякакви размери, тези топлоустойчиви гамаши отразяват лъчистата
топлина. Характеристиките включват велкро
закопчаване в центъра на задната част и притягане с каишка.
IGNIS, Метализирани с алуминиево покритие 95% мета-арамид, 5% пара-арамид, 330g/m2 - 1 слой
Сребрист. Един размер.

Подплатени „Approach“ панталони
EN11612 А1, В2,СЗ
Алуминизираните панталони са изработени от същата комбинация от слоеве, както
якето- АМ14, осигуряват същата защита от
излъчваната топлина и високи температури.
Има функции като: ергономична форма на
коляното, гръб с пластрон и ластични регулируеми презрамки.
IGNIS, Метализирани с алуминиево покритие
95% мета-арамид, 5% пара-арамид, ЗЗ0g/m2
- 1 слой. Среден слой: Карбонов Филц
120g/m2 -1 слой. Вътрешен слой: 125g/m2.
Арамидна Вискоза - 1 слой
Сребрист. Размери: M-4XL.
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ЗАПИТВАНЕ

ЗА НАС

ПРОДУКТИ

СЕРВИЗ

Продукти

НОВИНИ

РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

ПРОМОЦИИ

КАТАЛОЗИ

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ

Бизнес направления

Индустриални
инструменти

Измервателни
инструменти и машини

Строителни инструменти
и машини

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

Измервателни инструменти,
Измервателни машини... още

Професионални електроинструменти, Подемни и теглещи
съоръжения... още

Машини за обработка на
листов материал, тръби
и профили

Автосервизно
обoрудване,техника и
инструменти

Земекопна и товарачна
техника

Минно-кариерна техника

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

Оборудване за гуми центрове,
Подемници... още

Верижни багери Komatsu,
Колесни багери Komatsu... още

Сонди, Мобилни скалпиращи
пресевни инсталации... още

Пътностроителна и
пътноремонтна техника

Подемно-строителна
техника

Техника за комунално
строителство

Техника за производство
на арматурни заготовки

Стелажи и складови
системи

Асфалтополагаща техника, Валираща
и уплътняваща техника... още

Телескопични повдигачи, Мобилни
кранове, Кулокранове... 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

Генератори FG WILSON

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

Техника за ремонти в
Тежката промишленост
Техника за газокислородно рязане,
Машини за огъване на тръби и
профили... още

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 100,
e-mail: special@euromarket.bg
www.euromarket.bg

Пловдив
Стара Загора
Бургас		
Варна		

Пневматични
и хидравлични
компоненти

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

Хидравлични филтри,
Хидроакумулатори... още

032/
042/
056/
052/

962
600
859
575

310
699
660
400

Русе		
Плевен		
Велико Търново
Благоевград

082/
064/
062/
0884

870
600
690
802

104
082
003
485

