
         Машини за полагане на замазки

ESTRICH BOY  450B - машина за миксиране, транспортиране и полагане на подови замазки. Подходяща 

за тежки натоварвания, за полагане на земно-влажна циментова замазка, готова замазка, варов 

разтвор, сух пясък и др. Максимална зърнометрия на разтвора - 16 мм.

Технически данни ESTRICH BOY  450B

Мотор Kw 3 цилиндъра 30.3 

дизел DEUTZ

Компресор l/s, bar Atlas Copco 

111,70/7

Миксиращ обем l 200

Пълнене mm 420

Ниво на шум dB 97

Резервоар L 67

Скорост на движение km/h 80

Тегло kg 1685

Д x Ш x В mm 4900 x 1580 x 2200

СПЕЦИАЛНА  ЦЕНА:

39 820 лв. без ДДС

         Хидравлични чукове

Предимствата на тези чукове са опростения дизайн и лесната поддръжка. Малкото на брой движещи 

се части, плаваща втулка и лесното прикачване към багера и хидравличните маркучи. Стандартно 

приложение при пътното строителство, леки разрушителни работи и изкопи в скали. Ремонт на сгради 

и разрушаване на малки участъци в кариери.

Технически данни CP 300 CP 550 CP 1150 CP 1650

Тегло на багера t 4.2-9 9-15 14-22 18-34

Тегло на чука kg 272 550 1250 1600

Работно налягане bar 110-140 120-150 140-170 120-140

Ударна честота min-1 530-1150 590-1100 350-600 360-540

Дебит l/min 45-75 70-90 90-120 130-170

Хидр. енергия kW 17.5 25 34 37,7

Ниво на шума dB 114 116 120 122

Диаметър на инструмента mm 70 80 115 135

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ:

CP 300 – 7 640 лв. без ДДС

CP 550 – 12 970 лв. без ДДС

CP 1150 – 23 750 лв. без ДДС

CP 1650 – 36 500 лв. без ДДС

*Забележка: В цените на чуковете не са включени: работен 

инструмент, адапторна плоча, хидравлични маркучи.



         Бензинови къртачи RED HAWK

Лесно преносим и удобен. Не се нуждае от компресор и други захранващи устройства. Лесен за 

транспортиране. Удобен е за бързи и леки ремонти като къртене на асфалт, трамбоване и разрушаване. 

Идеален за полагане на колове на огради, арматура и други строителни работи. Ръчният начин на 

запалване е предимство, когато къртача е на високо или неудобно място. Лесен старт, контрол против 

загряване и карбуратор.

Приложения: Строителство и наем, селско стопанство, 

геоложко проучване, комунални нужди, и още много др.

Технически данни RED HAWK

Ударна енергия J 24

Обороти min-1 2600

Вибрация в дръжките m/sec2 2.4

Разход на бензин l/h 1.4

Мощност на двутактовия 

бензинов двигател 

KW 2

Съотношение масло бензин % 2 (1:50)

Захват mm 22 х 108

Тегло kg 22.5

СПЕЦИАЛНА  ЦЕНА: 3 300 лв. без ДДС

         Хидравличен ударно пробивен пистолет LHD 23 M

Този лек хидравличен ударно пробивен пистолет е пред-

назначен за скално и взривно пробиване, за пробиване 

на скали и др. Широко използван от подизпълнители за 

обществени поръчки и програми. Лесното пробиване се 

постига чрез мощни хидравлични ударни и въртеливи 

движения.

Технически данни LHD 23 M

Присъединителен размер hex mm 22 x 108

Тегло kg 28.3

Дебит на масло l/min 30

Удари в минута bpm 3000

Работно налягане bar 100-140

СПЕЦИАЛНА  ЦЕНА: 3 420 лв. без ДДС

       Пневматична трамбовка CP 0004

Технически данни CP 0004

Тегло kg 19

Консумация на въздух l/s 13

Вибрации за минута 780

Ниво на вибрации m/s2 44.8

СПЕЦИАЛНА  ЦЕНА: 

1 420 лв. без ДДС

CP 0004 е предназначен за ефективно трамбоване 

на  почвата, както и за уплътняване при запълване 

в окопи, около стълбове и указателни табели. 

Максимална мощност - бавни мощни удари, уплът-

нява включително глина и почви, съдържащи ви-

сок процент на фино смлени или прахообразни 

материали. Топлинно обработен цилиндър и хро-

мирано бутало, значително удължават живота на 

инструмента. Изходящ дефлектор насочва въздуха, 

влагата и маслото далеч от оператора. Вградена 

масльонка, непрекъснато смазва инструмента по 

време на работа. Дълъг живот, лесна поддръжка.



         Хидравличен набивач CGRD – RV25

Набиването на стълбове или колове за огради, пътни знаци, пътни мантинели, колчета за палатки или 

други цели изисква здрава машина с достатъчна мощност. Каквото и да е състоянието на земята или 

материала, независимо дали е мека почва или твърд като камък асфалт, стълбонабивачът на CP ще 

набие стълбовете за рекордно време – без да са необходими усилия от ваша страна. Силата на ударите 

е впечатляваща.

Технически данни CGRD – RV25

Тегло без маркучи и 

адаптор

kg 30.6

Тегло с маркучи и адаптор kg 34

Макс. работно налягане bar 105-125

Макс. сливно налягане bar 15

Дебит на маслото l/min 20-30

Честота на ударите при 

30 l/min
bpm 1500

Хидравлични изводи 1/2” BSP

Диаметър на втулката mm 25

СПЕЦИАЛНА  ЦЕНА: 2 230 лв. без ДДС

Q [m3 • h–1] - производителност 

Δp [kPa] - разлика в налягането 

T3 [°C] - температура на изхода 

Pe [kW] - мощност на въздуходувката 

Pm [kW] - мощност на електродвигателя 

n [min–1] - честота на въртене на въздуходувката [об/мин] 

nm [min–1] - честота на въртене на електродвигателя [об/мин] 

Elmotor - електродвигател 

i [mm] - диаметър на ремъчната шайба – 

 електродвигател/въздуходувка 

X - количество на ремъците 

LmA [dB] - ниво на шума cъс/без шумоизолиращ кожух 

p0 = 101 kPa, t1 = 20 °C, 0 m на морското равнище, сух въздух 

Δp = p3 – p0

  Въздуходувка DT 50/72

Използва се за безмаслено транспортиране на сгъстен въздух или неутрални газове.

Въздуходувка DT 50/72 

n[min-1] nm[min-1] Elmotor i X LmA[dB] Q [m3.h-1] T3[°C] Pe[kW] Pm[kW] Δр[Kpa]

3887 2950 200-2 224/170 3/XPA 82/101 631 123 24.7 30 100

СПЕЦИАЛНА  ЦЕНА: 7 890 лв. без ДДС



          Машина за огъване на арматура DEL 42
Характеристики: Въртящо устройство зарегулиране на позицията на работната повърхност; 

Прецизно регулиране на ъгъла на огъване; Бутон за аварийно спиране; Вграден трансформатор – 24.

Капацитет на огъване

Сила при огъване R=N/mm2 250 R=N/mm2 480 R=N/mm2 650

Сила при опън R=N/mm2 450 R=N/mm2 650 R=N/mm2 850

Брой арматури  1          2        3   1          2        3   1          2         3  

DEL 42 Ø45  Ø32  Ø25 Ø40  Ø32  Ø25 Ø40   Ø26   Ø25

Технически данни DEL 42

Обороти в минута 6.5

Тегло kg 589 

Размери Д x Ш x В mm 1040 x 900 x 1080

Технически данни Eurotron– 315Plus

Диаметър на диска mm 315

Диаметър на вътреш. отвор на диска mm 30

Мощност на двигателя kW 2.2

Захранване V 230

Размери mm 1122 х 775 х 950

Тегло kg 56

Макс. дълбочина на разреза mm 80

СПЕЦИАЛНА  ЦЕНА: 650 лв. без ДДС

           Кръгла трамбовка FR 85

За различни уплътнителни приложения с ниски разходи за експлоатация и поддръжка. Трамбовката се 
характеризира с много добра маневреност, възможност за уплътняване на различни типове строител-

ни материали, земни маси, асфалт и други. Устойчива конструкция и надеждна работа.

Технически данни FR 85

Тегло kg 88

Работна скорост m/min 25

Центробежна сила N 14 500

Честота на вибрациите Hz 93

Работен двигател (бензинов) Хонда GX 120

Изх. мощност на двигателя kW 2.9

Работна скорост на двигателя min-1 3600

Капацитет на горивния 

резервоар

l 2.5

Количество масло в двигателя l 0.6

 
    

 

СПЕЦИАЛНА  ЦЕНА: 7 260 лв. без ДДС

СПЕЦИАЛНА  ЦЕНА: 1 710 лв. без ДДС

          Машина за рязане на дърво


