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всичко е възможно с помощта на подходящите инструменти, 
с фокус върху иновациите и с лоялен партньор.

Свържете се със специалистите на
нашия лоялен партньор Евромаркет

Научете повече за
най-новите ни продукти, технологии и събития!
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office@euromarket.bg www.euromarket.bg
The Power to Transform®

Следващото поколение фибролазери
Оптичните лазери IPG имат най-малък размер и най-ниска цена на ват от 
всяко производство. Подходящи са за заваряване, рязане и други приложения, 
включително и рязане на материали с отразяващи се повърхности като мед и месинг.

Технология Contour Cut
за повече точност при 
рязане на детайлите

позволява рязане с до 50% 
по-висока скорост на малки 
контури, тесни ребра и отвори 
с диаметър, равен на 1:1 с 
дебелината на материала.

без технология Contour Cut

прецизни отвори 1:1 с 
дебелината на материала  
благодарение на Contour Cut

висока точност на  
контурите

малко ъглово отклонение
и гладки повърхности

маркиране

остри ръбове на повърхностите 
от горната и долната страна на 

материала

С технология Contour Cut наклонено рязане подводно плазмено рязане
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АксесоАри

МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ
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АксесоАри

МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ
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АксесоАри

МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Модел машина AquaCut WaterCut

Аксесоари

плазмена станция

плазмена станция 
за машини с водно 
рязане

ротираща станция

ACTG/ACDB

ABP 
скенер

Устройство за 
рязане на тръби и 
профили

Станция за водно 
рязане 

Станция за водно 
рязане W-Multi

ротираща станция 
за водно рязане

пробивна станция

конвейр за 
отвеждане на 
скрап

Модел машина MSF MSF - Eco

Аксесоари

плазмена станция

пробивна станция

лазерна станция

ротираща лазерна 
станция 

Устройство за 
рязане на тръби и 
профили

Станция за 
калибрация на 
дюзите

Система за 
а в т о м а т и ч н а 
референция на 
листа
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АксесоАри
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МАШИНИ
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АксесоАри

МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Плазмена станция / 3D накланяне / Плазмена 
станция за машини с водно рязане
Сред предимствата на станцията за плазмено рязане са защита срещу удари, лазерен 
показалец, дъга на напрежението THC и пълна поддръжка за плазмено маркиране. 3D 
накланящата се плазмена станция позволява накланяне до 50° и изпълнява голяма част 
от общите задания за наклонено рязане.

Ротираща станция
5-осната плазмена глава с непрекъснато въртене дава възможност за скосяване на 
листов материал, тръби и профили до 50°. иновативният ITH държач на станцията 
включва сензор за изместване на горелката, HIS и автоматична калибрация на 
инструмента.

3D ротираща станция с възможност на наклон до 120°
5-осната 3D ротираща станция с възможност за накланяне до 120° и 1.5 m ход дава възможност
за рязане на 3D форми, като например отворени профили (I, H, U или L-профили) и куполи.
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АксесоАри

МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

ACTG/ACDB
ACTG (автоматична калибрираща станция) осигурява автоматично калибриране на 
геометрията на инструмента, което позволява автоматична компенсация на неточности 
на режещия инструмент, както и калибрация от ABP скенера и автоматично измерване на 
пробивните инструменти.

ABP скенер
лазерният скенер за сканиране на контури на прави и предварително изрязани детайли 
позволява локализиране на позицията на детайлите в ABP скенера и дава възможност 
за допълнително скосено рязане за подготовка за заваряване на детайлите.

Газокислородна станция / 
Газокислородна станция G-Multi
газокислородната станция дава възможност за ръчно накланяне до ±45°. автоматична 
газова конзола с предварително зададени параметри осигурява високо качество и 
ефективност при изрязване на детайлите. мултиинструменталната газокислородна 
станция G-Multi позволява рязане на ленти от листов материал ≥ 70 mm.
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АксесоАри

МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Тройна газокислородна станция
тройната газокислородна станция с автоматична газова конзола позволява скосяване 
на V, Y и к-скосове с три газокислородно горелки с диапазон на скосяване от 20° до 50°. 
ъгълът на накланяне и обхватът на горелките могат да се задават ръчно или автоматично.

Станция за водно рязане / 
Станция за водно рязане W-Multi
Станцията за водно рязане може да реже всякакви видове материали. 
мултиинструменталната станция W-Multi може да носи до 4 станции за водно рязане на 
единичен мотор по Z-ос.

Ротираща станция за водно рязане
5-осната ротираща станция за водно рязане позволява пълно автоматизирано наклонено 
рязане на всякакъв вид материали с наклон до 50°.
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АксесоАри

МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Лазер / Лазерна ротираща станция
Станцията за лазерно рязане може да реже под наклон различни видове материали. 
Станцията има възможност на накланяне до ±45°.

Станция за калибрация на дюзите
комбинираната станция осигурява автоматично калибриране на дюзите с помощта на 
капацитивен сензор за височина в лазерната глава, почистване с четка на дюзата от 
полепнали при пробиване пръски, както и проверка на състоянието отвора на дюзата 
чрез камера.

3D скенер
лазерният скенер с възможност за въртене и накланяне позволява създаване на 
детайлни повърхностни изображения на сканираните обекти - например профили и 
куполи. в комбинация с приложението mSCAN 3D скенерът позволява настройки за 
рязане според реалната форма на обектите.
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АксесоАри

МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

CCD камера / Автоматична референция на листа
CCD камерата може да се използва за:
• Сканиране на формата на шаблона или останалата част от детайла и превръщане 

в DXF формат;
• Сканиране на отворите на плочата за позициониране.

Системата за автоматична референция на листа използва лазерен сензор за сканира-
не на ръбовете на детайлите за автоматично подравняване с координатната система.

Пробиване и нарязване на резби
MicroStep предлага широка гама пробивни станции и инструменти за 
нарязване на резби за няколко модела машини - от малки пробивни 
глави за меки материали до големи пробивни станции с вътрешно 
охлаждане и автоматична смяна на инструментите.

Устройство за рязане на тръби и профили
Устройството е проектирано за завъртане на тръби и профили, с права или наклонена 
станция за рязане. то предлага пълна гама базирани на CAM софтуер приложения за 
обработване на тръби и профили.
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АксесоАри

МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Мастилена маркираща станция
маркиращата станция разполага с 1, 7, 16 или 32 дюзи и осигурява многофункционална 
и водоустойчива маркировка в индустриална среда. Станцията може да създава линии, 
символи, баркодове или 2D матрици. Скоростта на маркиране достига до 20 m/min

Твърда маркировка / Лазерно маркиране
Станцията за твърда маркировка е конструирана за механично маркиране на листов 
материал, тръби и профили с различни повърхности. лазерното маркиране позволява 
да се маркира текст, баркодове, 2D матрици и растерни изображения с фибролазер. 

Профилно 
фрезоване

Втори touchscreen дисплей, 
монтиран на портала на машината

Конвейр за 
отвеждане на скрап
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

MG
мултифункционална CNC машина от висок клас, подходяща за 
дълготрайно натоварване при тежки индустриални режими на работа, с 
висока прецизност при рязане и разнообрази приложения чрез различни 
окомплектовки. допълнителни закалени направляващи позволяват 
рязане с дебелина до 250 mm.

възможноСти за окомплектовка

автоматична
референция

на листа

втори панел
за управление 

на портала

CCD 
камера

мастилена 
маркираща 

станция

твърда
маркировка

лазерно
маркиране 

Устройство 
за рязане 
на тръби 

и профили

пробивна 
станция

плазмена 
станция

ACTGротираща 
станция

ABP
скенер

газокислородна станция / 
тройна газокислородна станция /
газокислородна станция G-Multi



15

МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

Параметри MG

работна дължина 1 500 - 50 000 mm

работна ширина 1 500 - 8 000 mm

макс. брой инструментални станции 6 (8G)

макс. дебелина на листа при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник

макс. дебелина на листа при газокислородно рязане 150 mm (250 mm със закалени направляващи)

наклонено рязане да

рязане на тръби Ø 30 - 1000 mm, max 10 t 
(до Ø 1500 mm, 12 t със закалени направляващи)

механично пробиване на отвори и нарязване
на резби

Ø 4 - 40 mm, M4 - M33, автоматична смяна
на инструментите

Скорост на позициониране макс. 56 m/min

повтаряемост (двупосочно) 0.05 mm

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

CombiCut
Стабилна и прецизна CNC машина, проектирана за висока 
производителност и ефективност - с максимална дебелина на рязане 
до 300 mm при стомани, възможност за рязане под ъгъл, едновременно 
рязане с повече от 10 станции, пробиване до Ø 40 mm, маркиране и др.

възможноСти за окомплектовка

пробивна 
станция

плазмена 
станция

ACTGротираща 
станция

ABP
скенер

газокислородна станция / 
тройна газокислородна станция /
газокислородна станция G-Multi

автоматична
референция

на листа

втори панел
за управление 

на портала

CCD 
камера

мастилена 
маркираща 

станция

твърда
маркировка

лазерно
маркиране 

Устройство 
за рязане 
на тръби 

и профили
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:

Параметри CombiCut

работна дължина 1 500 - 50 000 mm

работна ширина 1 500 - 8 000 mm

макс. брой инструментални станции 6 (8G)

макс. дебелина на листа при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник

макс. дебелина на листа при газокислородно рязане 300 mm

наклонено рязане да

рязане на тръби Ø 30 - 1500 mm, макс. 12 t
механично пробиване на отвори и нарязване 
на резби

Ø 4 - 40 mm, M4 - M33, автоматична смяна на ин-
струментите

Скорост на позициониране max 50 m/min

повтаряемост (двупосочно) 0.05 mm
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

DRM 
CNC машина, проектирана за високи натоварвания и интензивна работа. 
Стабилните направляващи елиминират вибрациите по време на работа. 
машината предлага разнообразни приложения и възможности за 
обработка на клапани, листов материал и тръби.

възможноСти за окомплектовка

пробивна 
станция

плазмена 
станция

ACTGротираща 
станция

ABP
скенер

газокислородна станция / 
тройна газокислородна станция /
газокислородна станция G-Multi

автоматична
референция

на листа

втори панел
за управление 

на портала

CCD 
камера

мастилена 
маркираща 

станция

твърда
маркировка

лазерно
маркиране 

Устройство 
за рязане 
на тръби 

и профили
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:

Параметри DRM

работна дължина 3 000 - 30 000 mm

работна ширина 1 500 - 8 000 mm

макс. брой инструментални станции 4

макс. дебелина на листа при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник

макс. дебелина на листа при газокислородно рязане 200 mm

наклонено рязане да

рязане на тръби Ø 30 - 1500 mm, макс. 12 t
механично пробиване на отвори и нарязване
на резби

Ø 4 - 60 mm, M4 - M33, автоматична смяна на
инструментите

Скорост на позициониране макс. 62 m/min (с линейни направляващи), 
макс. 56 m/min (на релси)

повтаряемост (двупосочно) 0.05 mm
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

MasterCut
Универсалната CNC машина MasterCut предлага разнообразни 
възможности за обработка и е подходяща както за малки, така и за големи 
производства. приложенията й варират от напълно автоматизирано 
газокислородно рязане или стандартно плазмено рязане (при 
окомплектовка с релси по X-ос) до високопрецизно плазмено рязане на 
тръби и профили, маркиране и наклонено рязане (при наличие на 3D 
ротираща станция).

възможноСти за окомплектовка

Устройство за 
рязане на 

тръби и профили

плазмена 
станция

ACTGротираща 
станция

газокислородна станция / 
газокислородна станция 

G-Multi

автоматична
референция

на листа

втори панел
за управление 

на портала

CCD 
камера

мастилена 
маркираща 

станция

твърда
маркировка

лазерно
маркиране 
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:

Параметри MasterCut MasterCut-X

работна дължина 1 500 – 30 000 mm

работна ширина 1 500 – 4 000 mm

макс. брой инструментални станции 4 (6G)

макс. дебелина на листа при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник

макс. дебелина на листа при газокислородно рязане 150 mm (опция: 200 mm)

наклонено рязане да

рязане на тръби Ø 30 - 700 mm, макс. 10 t

механично пробиване на отвори до Ø 13mm

Скорост на позициониране макс. 51 m/min (с линейни направляващи),
макс. 43 m/min (на релси)

повтаряемост (двупосочно) 0.05 mm/m



www.euromarket.bg22

МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

Устройство за 
рязане на 

тръби и профили

плазмена 
станция

ACTG газокислородна станция / 
газокислородна станция 

G-Multi

възможноСти за окомплектовка

MasterCut
Compact
MasterCut Compact е високоскоростна и прецизна CNC машина, подходяща 
както за газокислородно, така и за плазмено рязане. благодарение на 
дългия експлоатационен живот на компонентите си и компактния си 
дизайн, машината предлага оптимално съотношение между цена и 
качество, изключителна ефективност и отлични характеристики при 
рязане - чисти контури, остри ръбове и прецизни отвори. допълнително 
машината може да бъде снабдена с ротираща станция за наклонено 
рязане.

ротираща 
станция
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:

Параметри MasterCut Compact

работна дължина 1 500 - 6 000 mm

работна ширина 1 500 - 2 000 mm

макс. брой инструментални станции 1 (2 - ширина 2 000 mm)

макс. дебелина на листа при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник

макс. дебелина на листа при газокислородно рязане 100 mm

наклонено рязане да

рязане на тръби не
механично пробиване на отвори и нарязване
на резби не

Скорост на позициониране макс. 51 m/min

повтаряемост (двупосочно) 0.05 mm/m
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

плазмена станция

възможноСти  
за окомплектовка

AirCut
AirCut е компактна машина за плазмено рязане, проектирана за обработка 
на въздуховоди и листов материал, подходящи за употреба в хранително-
вкусовата промишленост и строителното инженерство. нейната лека кон-
струкция и вградена аспирационна система я правят подходяща за малки 
работни пространства. позволява параметри на рязане от 0.5 mm до 15 mm 
при тънки листове от алуминий, мека или неръждаема стомана.
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за плазМено и 
газокислородно рязане

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:

Параметри AirCut

работна дължина 3 000 mm
работна ширина 1 500 mm
макс. брой инструментални станции 1
макс. дебелина на листа при плазмено рязане 12 mm
газокислородно рязане не
наклонено рязане не
рязане на тръби не
механично пробиване на отвори и нарязване 
на резби не

Скорост на позициониране макс. 34 m/min
повтаряемост (двупосочно) 0.05 mm/m



възможноСти за окомплектовка
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за РЯзанЕ
на ТРЪБи и ПРОФиЛи

ProfileCut
Microstep ProfileCut е адаптивна машина, проектирана за производство 
на стоманени конструкции. подходяща е за обработка на I, U и L-профили, 
а допълнително може да се окомплектова за обработка на тръби, 
правоъгълни профили и листов материал. за максимална прецизност 
при машината е снабдена с лазерен скенер за измерване на точната 
форма на детайлите директно в работната зона. това позволява гъвкави 
настройки на движенията на инструментите.

плазмена 
станция

ротираща 
станция

ACTG ABP
скенер

3D скенер газокислородна станция / 
тройна газокислородна станция /
газокислородна станция G-Multi

пробивна 
станция

автоматична
референция

на листа

CCD 
камера

Устройство 
за рязане 
на тръби 

и профили

мастилена 
маркираща 

станция

твърда
маркировка

лазерно
маркиране 
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за РЯзанЕ
на ТРЪБи и ПРОФиЛи

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:

Параметри ProfileCut

работна дължина 1500 – 50 000 mm

работна ширина 1500 – 8000 mm

макс. брой инструментални станции 6 (8G)

макс. дебелина на листа при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник

макс. дебелина на листа при газокислородно рязане 300 mm

наклонено рязане да

рязане на тръби Ø 100 - 1500 mm, макс. 12 t

рязане на кухи профили 100 x 100 - 600 x 600 mm

рязане на H-профили макс. HEB 1000
механично пробиване на отвори и нарязване
на резби

Ø 4 - 40 mm, M4 - M33, автоматична смяна
на инструментите

Скорост на позициониране макс. 23 m/min
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за РЯзанЕ
на ТРЪБи и ПРОФиЛи

CPCUT
Microstep CPCut е проектирана за работа с профили и големи по диаметър 
и дължина тръби. модулната конструкция на машината дава възможност 
за разнообразна обработка - рязане, подготовка за заваряване, 
маркиране и др.

възможноСти за окомплектовка

плазмена 
станция

пробивна 
станция

автоматична
референция

на листа

CCD 
камера

ротираща 
станция

Устройство 
за рязане 
на тръби 

и профили

ACTG

мастилена 
маркираща 

станция

ABP
скенер

твърда
маркировка

3D скенер

лазерно
маркиране 

газокислородна станция / 
тройна газокислородна станция /
газокислородна станция G-Multi
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за РЯзанЕ
на ТРЪБи и ПРОФиЛи

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:

Параметри CPCut

работна дължина до 12 000 mm

работна ширина Ø 100 - 1 500 mm

макс. брой инструментални станции 2

макс. дебелина на листа при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник

макс. дебелина на листа при газокислородно рязане 60 mm

Скорост на позициониране по X ос макс. 30 m/min

наклонено рязане да

рязане на листове не
механично пробиване на отвори и нарязване
на резби не
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за РЯзанЕ
на ТРЪБи и ПРОФиЛи

PipeCut
проектирана на модулен принцип, тази машина за рязане на тръби 
и профили изпълнява широка гама от приложения и позволява 
допълнително увеличаване на мощностите си при необходимост. 
за по-висока производителност Microstep PipeCut може да бъде 
окомплектована със система за автоматично зареждане и отвеждане на 
детайли.

възможноСти за окомплектовка

плазмена 
станция

ACTGротираща 
станция

газокислородна 
станция

3D 
скенер

мастилена 
маркираща станция

твърда
маркировка

лазерно
маркиране 

Устройство за 
рязане на тръби и 

профили
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за РЯзанЕ
на ТРЪБи и ПРОФиЛи

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:

Параметри PipeCut

макс. размер на листа 12 000 mm

диам. на кръгли тръби Ø 30 - 800 mm

диам. на квадратни тръби 30 – 212 (500) mm

макс. брой инструментални станции 1

макс. дебелина на материала при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник
макс. дебелина на материала при газокислородно 
рязане 40 mm

наклонено рязане да

макс. скорост по X-ос до 35 m/min

точност на позициониране ± 0.1 mm

тип направляващи по X и Y ос линейни
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за РЯзанЕ
на ТРЪБи и ПРОФиЛи

ElbowCut
машина, проектирана за разнообразна обработка на тръби и колена с 
диаметър от Ø 80 mm до Ø 400 mm. осигурява високоскоростно плазме-
но рязане, висока ефективност и производителност, ниски нива на шум и 
безопасност за оператора.
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за РЯзанЕ
на ТРЪБи и ПРОФиЛи

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:

Параметри ElbowCut

мин. коляно DN80 (da = 88.9 mm)

макс. коляно DN400 (da = 406.4 mm)

видове обработваеми колена DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, 
DN300, N350, N400

макс. дебелина на стените 12 mm

мин. дебелина на стените 2 mm

Стандарти DIN 2605, DIN 86090

макс. тегло на коляно 90 kg

тип структура Type 2  r = 1.0 x da 
Type 3  r = 1.5 x da
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

АВТОМАТИЗИРАНА ЛИНИЯ
ЗА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

DS
моделът DS е предназначен за високоефективно механично пробиване 
и рязане с възможност за автоматично подаване на листов материал и ав-
томатично сортиране на готовите детайли на изхода. линията за обработ-
ка на листове е предназначена за тежки работни конструкции от стомана, 
като например прецизни фитинги и планки. машината е проектирана за 
високо ниво на автоматизация в рамките на фабричния работен процес 
като времево и икономически ефективно производствено решение за 
някои видове детайли.

възможноСти за окомплектовка

пробивна 
станция

плазмена 
станция

ACTGротираща 
станция

ABP
скенер

газокислородна станция / 
газокислородна станция 

G-Multi

мастилена 
маркираща 

станция

твърда
маркировка

лазерно
маркиране 
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

АВТОМАТИЗИРАНА ЛИНИЯ
 ЗА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:

Параметри DS

макс. размер на листа 6 000 mm

мин. размер на листа 2 000 mm

макс. брой инструментални станции 4

макс. дебелина на листа при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник 
(макс. 100 mm)

макс. дебелина на листа при газокислородно рязане 100 mm

наклонено рязане да

рязане на тръби не
механично пробиване на отвори и нарязване 
на резби Ø 4 - 50 mm

Скорост на позициониране макс. 47 m/min

повтаряемост (двупосочно) 0.05 mm/m
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

АВТОМАТИЗИРАНА ЛИНИЯ
ЗА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

DS-B
DS-B е специализирана CNC машина за двустранно пробиване и резбоване 
на кухи профили с квадратно или правоъгълно сечение. работната площ 
на машината се състои от въртяща се опора с две пробивни станции 
(всяка с 6 позиции на инструмента). DS-B е проектирана за високо ниво 
на автоматизация - с автоматично зареждане и разтоварване на профили 
чрез напречни верижни конвейри. След като профилът е захванат и се 
придвижи в работната зона на машината, за измерване на ръба на профила 
се използва лазерен скенер. пробиването се извършва едновременно от 
две противоположни страни.
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

АВТОМАТИЗИРАНА ЛИНИЯ
 ЗА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:

Параметри DS-B

макс. дължина на профила 3000 - 12000 mm

Сечение на профила (размери) 50 x 50 mm - 300 x 300 mm
механично пробиване на отвори и нарязване
на резби

Ø 6 - 24 mm, M6 - M12, автоматична смяна на
 инструментите
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за водно рязане

AquaCut
AquaCut е прецизна CNC машина за рязане, предназначена за обработка 
на голямо разнообразие от материали, включително и такива, които не 
могат да бъдат подложени на топлинни или механични натоварвания. 
Чистата вода или абразивното рязане могат да бъдат използвани върху 
материали като метал, камък, мрамор, бронирано стъкло, керамика, 
пластмаса, дърво, гофриран картон, разпенен материал и др.

Устройство за 
рязане на тръби 

и профили

пробивна 
станция

конвейр за отвеждане 
на скрап

Станция за водно рязане / 
Станция за водно рязане 

W-Multi

ротираща станция 
за водно рязане

възможноСти за окомплектовка

плазмена 
станция

ACTGротираща 
станция

ABP
скенер
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за водно рязане

Параметри AquaCut

работна дължина 3000 - 18 000 mm

работна ширина 1500 - 4000 mm

макс. брой инструментални станции 4

макс. дебелина на листа при водно рязане 200 mm

макс. дебелина на листа при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник

наклонено рязане да

рязане на тръби при допълнително запитване

механично пробиване на отвори M3 - M12

Скорост на позициониране 56 m/min

повтаряемост (двупосочно) 0.05 mm/min
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за водно рязане

WaterCut
Microstep Watercut е портален тип CNC машина, предназначена за рязане 
на метални и неметални материали чрез водна струя с високо налягане. 
това е прецизна технология с възможност за достигане на високо 
качество на сряза. порталът на машината е с двустранно задвижване 
по високопрецизни линейни направляващи. оборудвана е с MMI 
управление, цветен TFT дисплей, индустриална клавиатура и мишка. 
машините от този клас могат да работят както с чиста вода, така и с вода 
и абразив. могат да режат неръждаеми стомани, обикновени стомани, 
камък, мрамор, армирани стъкла, керамика, плексиглас, пенообразни 
материали, панели тип сандвич и други.

конвейр за отвеждане 
на скрап

Станция за водно рязане / 
Станция за водно рязане W-Multi

възможноСти за окомплектовка

плазмена 
станция
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за водно рязане

Параметри WaterCut

работна дължина 3000 - 18 000 mm

работна ширина 1000 - 3000 mm

макс. брой инструментални станции 2

макс. дебелина на листа при водно рязане 150 mm

макс. дебелина на листа при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник

наклонено рязане не

рязане на тръби не

механично пробиване на отвори M3 - M12

Скорост на позициониране 56 m/min

повтаряемост (двупосочно) 0.05 mm/min
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Специализирани
Машини за ФрезоВане

MicroMill
машините от серията MicroMill са предназначени за 3D CNC фрезоване 
на меки метали, пластмаси и дърво с помощта на въртящи се шпиндели. 
механичната конструкция прави машините подходящи за обработка на 
плоски части, включително такива с по-големи размери. използвайки 
здравата рамка на MicroMill, двустранно задвижвана портална система 
и система за линейни направляващи, машината доказва предимства при 
различни задачи - динамика, качество и прецизност. материалът може 
да се фиксира върху масата с механични скоби или върху MDF подложка 
чрез вакуумна система за захващане.

възможноСти за окомплектовка

пробивна 
станция

автоматична
референция на листа

CCD 
камера
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Специализирани
Машини за ФрезоВане

Параметри MicroMill

работна дължина 1500 - 4500 mm

работна ширина 1500 - 2000 mm

работна височина 150 mm

макс. брой инструментални станции 1

рязане на тръби не

механично пробиване на отвори и нарязване на резби до Ø 12 mm, M12

Скорост на позициониране 56 m/min

повтаряемост (двупосочно) 0.03 mm/min
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за
лазерно рязане

Устройство за 
рязане на 

тръби и профили

плазмена 
станция

възможноСти за окомплектовка

MSF
MSF е мощна машина, предназначена за изключително динамично 
и прецизно плазмено рязане или рязане с лазерен фиброизточник. 
високата скорост на работа се гарантира от ниско разположен портал, AC 
мотори и планетарни скорости. машината е снабдена също с автоматично 
сменяеми работни маси с размер до 12 x 3 m, както и с подвижна защитна 
врата. не на последно място, предимство на Microstep MSF са ниските 
оперативни разходи и разходи за поддръжка.

лазерна 
ротираща 
станция

лазерна
станция

Станция за 
калибрация 

на дюзите

автоматична
референция

на листа

пробивна
станция

възможноСти за окомплектовка
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за
лазерно рязане

Параметри MSF

работна дължина 1 000 - 12 000 mm

работна ширина 1 500 - 3 000 mm

макс. брой инструментални станции 2

макс. дебелина на листа при лазерно рязане в зависимост от лазерния източник

макс. дебелина на листа при плазмено рязане в зависимост от плазмения източник

наклонено рязане да

рязане на тръби Ø 30 - 500 mm

механично пробиване на отвори и нарязване на резби при допълнително запитване

Скорост на позициониране макс. 183 m/min

повтаряемост (двупосочно) 0.03 mm/m

вижте видео с демонстрация 
на машината тук:
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за
лазерно рязане

възможноСти за окомплектовка

MSF ECo
MSF Eco е мощна, но икономична версия на MSF (стандартна машина) - без 
да се компрометира нито едно от предимствата на линията на серията. 
машината е предназначена за високоскоростно и прецизно производство 
на детайли при рязане с една режеща глава и с изключително ниски 
разходи за поддръжка и експлоатация. MSF ECO е оборудвана с единична 
решетка, която се изтегля от кабината (работната зона) до предната част 
на машината, за да се осигури удобно товарене / разтоварване.

лазерна
станция

автоматична
референция на листа
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МЕТАЛООбрАбОТВАЩИ 
МАШИНИ

Машини за
лазерно рязане

Параметри MSF ECo

размери 1 x 2 m, 1.25 x 2.5 m, 1.5 x 3 m

макс. брой инструментални станции 2

макс. дебелина на листа при лазерно рязане в зависимост от лазерния източник

наклонено рязане не

рязане на тръби не
механично пробиване на отвори и нарязване
на резби не

Скорост на позициониране макс. 183 m/min

повтаряемост (двупосочно) 0.03 mm/m
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Евромаркет Mетал е част от Евромаркет Груп и осигурява доставка 
на техника за ремонти в енергетиката, химическата и тежката 
промишленост, металообработващи машини, металорежещи маши-
ни, заваръчни машини и консумативи, системи за автоматизирано и 
орбитално заваряване и рязане, машини и консумативи за шлайфане, 
полиране, рязане и пробиване от водещи фирми като Lincoln 
Electric, Harris, BUGO, Pferd, Fein, Hi-Force, G.B.C., AEC, Microstep, 
Davi, LVD, Salvagnini, Doosan Infracore Machine Tools и други. 
При запитване от страна на клиента се анализират техническите 
изисквания и приложението с цел точен подбор на необходимата 
техника. Организират се демонстрации и обучение на персонала.
 
Осигурено е гаранционно и извънгаранционно сервизно 
обслужване. Голяма част от предлаганите машини и резервни 
части за тях се поддържат в наличност, което дава възможност при 
необходимост от спешна доставка да се отреагира до 48 часа. При 
заявка по каталог доставката се извършва във възможно най-кратки 
срокове. Постигнато е оптимално съотношение между качество и 
цена. Евромаркет е основен доставчик на най-големите световни 
компании, работещи в тежкото машиностроене, корабостроителство 
и кораборемонт, енергетика, химическа индустрия и много други.

За повече информация можете да се свържете с нашите търговски 
специалисти или да посетите офисите ни в: София, Пловдив, Стара 
Загора, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Велико Търново и Благоевград.

В този каталог ще намерите:
• Заваръчни машини и консумативи;
• Техника за газокислородно рязане;
• Консумативи и инструменти за рязане, шлайфане,

пробиване и полиране;

• Машини за огъване на метални тръби и профили;
• Хидравлично оборудване;
• Лентоотрезни и дискоотрезни машини;
• Техника за подготовка и нанасяне на покрития;
• Специализирано и високотехнологично оборудване.

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

Пловдив 032/ 962 310
Стара Загора 042/ 600 699
Бургас  056/ 859 660
Варна  052/ 575 400

Русе  082/ 870 104
Плевен  064/ 600 082
Велико Търново 062/ 690 003
Благоевград 0884 802 485 

Представяне

Посетете нашия уебсайт:
www.euromarket.bg

Последвайте ни в YouTube:
https://www.youtube.com/c/ЕвромаркетГрупАД

Изтеглете този каталог от тук:

Последвайте ни във facebook:

www.euromarket.bg

каталог
Mеталорежеща техника 
DooSAN

изтеглете в PDF формат от тук »

каталог
Системи за заваряване
PANASoNIC PerformArc

изтеглете в PDF формат от тук »

каталог
Системи за заваряване
PANASoNIC Tawers

изтеглете в PDF формат от тук »

каталог
Индустриални машини и 
консумативи

изтеглете в PDF формат от тук »
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