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ХВИ - мляко,
вино, напитки 
и хранителни
емулсии, пюре,
мед.

растителни 

масла.

земеделие.

ПомПи за хранително-вКуСовата индуСтрия

Приложения: за течности с вискозитет, близък до този на 
водата - вино, мляко, сок, морска вода.
технически характеристики
максимален дебит  10 l/min
максимално налягане  0.5 bar

Приложения: за течности с вискозитет, близък до този на 
водата: вино, мляко, сок, морска вода, фини масла.
технически характеристики
максимален дебит  25 l/min
максимално налягане  0.1 bar

Бронзова помпа с периферен канал 
EPt400/20

Помпа от неръждаема стомана с 
периферен канал EPt400/25
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Приложения: снабдяване от подпочвени води.
технически характеристики
максимален дебит  283 m³/h
максимален напор  667 m
температура на течността 0 до 90 OC

Потопяеми сондажни помпи SP

Приложения: отпадни води, индустриални приложения.
технически характеристики
максимален дебит  35 m³/h
максимален напор  48 m
максимално налягане  6 bar
температура на течността 0 до 40 OC

Потопяеми помпи за канални и 
отпадъчни води с режеща система SEG

Приложения: високотехнологично решение за сложни 
и взискателни приложения (Усъвършенствано цифрово 
дозиране).
технически характеристики
максимален дебит  0.2 m³/h
максимален напор  163 m
максимално налягане  16 bar
температура на течността -10 до 50 OC

дозиращи помпи и системи SMART Digital

Приложения: нагнетяване, разпределение на питейна 
вода.
технически характеристики
максимален дебит  1463 m³/h
максимален напор  165 m
максимално налягане  16 bar
температура на течността 0 до 60 OC

Системи за повишаване на налягането 
Hydro MPC и Hydro Multi-E
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технически характеристики

модел SaniSpray HP 10
Безвъдушен пистолет
с кабел с резервоар за 

дезинфектант

SaniSpray HP 20
акумулаторен безвъз-

душен пистолет с резер-
воар за дезинфектант

SaniSpray HP 65
Портативна безвъздушна 
пръскачка с резервоар за 

дезинфектант

Продуктов номер GRAC-5023
25R939 (230V CEE)

GRAC-5017        
25R945 (230V CEE)

GRAC-5018
25R946 (230V CEE)

максимален дебит 0.3 l/min 0.6 l/min 1.9 l/min

максимален размер дюза - 0.019 ” 0.023 ”

работно налягане Регулируемо 0 - 69 bar

тип аерозол* Регулируем размер на частиците - от фина мъгла до груб спрей

работен обем на резервоара 1.00 l 1.25 l 5.70 l

захранване Еднофазно ел. захранване
230 V CEE

18 V Max 2.0 Ah DEWALT
литиево-йонна 

акумулаторна батерия

Еднофазно ел. захранване
230 V CEE

максимален седмичен обем 20 l 60 l 190 l

модулен ремонт   

Бояджийски пистолет   SaniSpray HP Gun

Шланг  
1/4“ x 15.0 m BlueMax II шланг 
1/8“ x   1.4 m BlueMax II шланг

дюзи • За фина мъгла (12” ширина)
• За груб спрей (4” ширина)

• За фина мъгла RAC X LP 313
• За груб спрей   RAC X LP 515
• За груб спрей   RAC X LP 619

• За фина мъгла RAC X LP 313
• За груб спрей  RAC X LP 515
• За груб спрей  RAC X LP 619

удължител X 40 cm 40 cm

изБерете Правилното оБорудване - GRACo SAniSPRAy HP
Първото безвъздушно оборудване с висока производителност, специално разрабо тено за Вашите санитарни, дезинфек-
ционни и дезодориращи дейности.

Санитарни ПомПи 

SaniSpray 
HP 10

SaniSpray 
HP 20

SaniSpray 
HP 65
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* Размерът на частиците аерозол ще варира в зависимост от размера на дюзата, налягането и използвания дезинфек-
ционен продукт. Средният размер на частиците, измерен при пръскане на вода, варира от 30 микрона до 110 ми кро на.

еластични съдове 5 5 

друго 

• 2 броя DEWALT 18 V Max 
2.0 Ah литиево-йонни 
акумулаторни батерии 

• DEWALT зарядно устройство
• Захранващ кабел
• Предпазна чанта за съхра

нение



дезинфектанти на алко-
холна основа (запалими) 
етанол, изопропанол

  

дезинфектанти на неалко-
хол на основа (незапалими)
алдехиди, феноли, четвър тич-
ни амониеви съединения, на-
триев хипохлорит (белина), 
пероксиоцетна киселина, во -
до  роден пероксид, хипо хлор-
на киселина

  

транСферна двойно-диафрагмена Санитарна ПомПа 
SAniFoRCE 1040

технически параметри

максимално работно налягане на флуида bar 8.0 

максимален свободен дебит на изход на флуида l/min
l/h

155.2
9 312 

Maксимална скорост на помпата 256 тласъка за мин.

дебит за един тласък l 0.57

максимална засмукваща височина  m 8.83 - мокра
4.87 - суха

максимален размер на транспортираните твърди частици mm 3.2

максимални работни температури на диафрагмите, сферите и седла тефлон OC до 82.0

нормално ново на шума при 0.70 bar при 50 тласъка за минута dBa 73 

максимална консумация на въздух  m3/min 0.50

работен диапазон на въздуха  bar 1.4 дo 8.6

размер на вход на въздуха 1/2“ / 12.67

размер на отвора за флуида вход / изход  inch / mm 1“ / 38.00

тегло (с алуминиева централна част)  kg 24.9

• Сертифицирана за пряк контакт с хранителни вещества - на 1.5’‘ (38 mm) при-
съединителен размер.

• Корпусът и омокрящите се части са изработени от неръж да ема стомана, серти-
фицирана за пряк контакт с хранителни вещества.

• Диафрагмите, клапаните и седлата са изработени от тефлон, сертифициран за 
пряк контакт с хранителни вещества. 
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Приложение: Компактен и лесен за работа, с ултра суха пулверизация, комбинирана със специфичния дезинфектант.
За повърхностно санитаризиране или дезинфекциране (в зависимост от използвания препарат) на кухни, офиси, стаи, 
работни площадки и други. Може да се използва и върху електронно оборудване, компютри, тъкани, мебели, санитарен 
фаянс и други. За малки до средни помещения, подходящ и за транспортни средства. Може да се използва с всеки 
дезинфектант с концентрат на етанол повече от 70 % и вискозитет, по-малък от 30 cP.

Комплектовка:
Безмаслен компресор 
Захранване    220 V / 50 Hz
Мощност    350 W
Входящ дебит    100 l/min
Работно налягане   2 bar
Ниво на шум    72 dB
Тегло     8 kg
Размери, Д / Ш / В    500 / 170 / 310 mm

Спирален шланг   10 m

Пистолет
Работно налягане   2 bar
Обем на резервоара   0.8 l
Тегло     0.350 kg
Разпрашаване на течността  под 50 μm
Макс. разстояние от пистолета 
до повърхността, която ще се 
дезинфекцира    1.5 m

КомПлеКт за Санитарна оБраБотКа 
SAny SPRAy
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MаШини за оПаКоване на Палети СЪС СтреЧ фолио - Палетизатори

моделът еККо т212-1 е със специална 
въртяща се платформа с канали за поста-
вяне на палета с транс палетна количка. 
Перфектният избор за нестабилни палети 
с тегло до 1200 kg.

• Опънът на фолиото се настройва чрез  механична спирачка.
• Височината на опаковане до върха на палета се регулира автоматично с 

фотоклетка.
• Въртящата се платформа винаги спира на едно и също място.
• Регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фолио/дис

пенсъра нагоре и надолу и на въртящата се платформа, с цел постигане 
на оптимален вариант на припо криване на стреч фолиото върху 
палета. 

диаметър на въртящата се платформа: 1500 mm (опция 1650 mm)
тегло на палета: 1500 kg / 2000 kg за еККо 201 и еККo 202; 
1200 kg за еККо т202 
височина на опаковане: 2200 mm / 2400 mm

еККо 212-1

еККо 201

• Ефективна моторизирана система за предварително разпъване. 
 Фиксирани степени на разпъване до 300 %.
• Височината на опаковане до върха на палета се регулира автоматично с 

фотоклетка.
• Въртящата се платформа винаги спира на едно и също място.
• Регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фолио/дис

пенсъра нагоре и надолу и на въртящата се платформа, с цел постигане 
на оптимален вариант на припокриване на стреч фолиото върху 
палета. 

диаметър на въртящата се платформа: 1500 mm (опция 1650 mm) 
тегло на палета: 2000 kg за еККо 212-1; 1200 kg за еККо т212-1 
височина на опаковане: 2200 mm / 2400 mm

модел еККо 212-1 и еККо T212-1
Настройване и запаметяване на         
различни параметри.
Избор на различни режими.

MаШини за оПаКоване на Палети СЪС СтреЧ фолио - Палетизатори 
С Предварително разПЪване на СтреЧ фолиото 
Модел ЕККО 212-1, ЕККО Т212-1

модел еККо 202 и 
еККо T202      
Настройване и  
за па метяване на 
различни  пара-
метри. Избор на 
различни режими. 

модел еККо 201      
Избор на раз-
лични режими.
Регули ране на 
скоростта. 

моделът еККо т202 е със спе-
ци ална въртяща се платформа с 
канали за поста вяне на палета с 
транспалетна количка. Пер фект-
ният избор за нестабилни палети 
с тегло до 1200 kg.

MаШини за оПаКоване на Палети СЪС 
СтреЧ фолио

Модел ЕККО 201, 202, T202
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MаШини за оПаКоване на Палети СЪС СтреЧ фолио – Палетизатори
Модел FREESBY 202, FREESBY 210

• Височината на опаковане до върха на палета се регулира авто
матично с фотоклетка.

• Въртящата се платформа винаги спира на едно и също място.
• Регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фо

лио/диспенсъра нагоре и надолу и скоростта на платформата, с 
цел постигане на оптимален вариант на припокриване на стреч 
фолиото върху палета. 

FREESBy 202

Опънът на фолиото може да се 
на строй ва чрез спирачния вал/
ме ха  нична спи рачка при модела 
FREESBy 202.

Опънът на фолиото може лесно 
да се настрой ва чрез електро ме-
ханична спи рачка при мо де ла 
FREESBy 210.

MаШини за оПаКоване на Палети СЪС СтреЧ фолио - Палетизатори С 
Предварително разПЪване на СтреЧ фолиото
Модел FREESBY 212, FREESBY 214

• Въртящата се платформа винаги спира на едно и също място.
• Регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фолио/

диспенсъра нагоре и надолу с цел постигане на оптимален вариант 
на припокриване на стреч фолиото върху палета. Оптимизиране 
на разхода и времето за опаковане на един палет.

• Заключване на дисплея на таблото с цел избягване на неволни 
про мени в запаметените параметри. Автоматично срязване на фо-
лиото (опция).

FREESBy 212

модел FREESBy 202 и FREESBy 210              
Настройване и запаметяване на раз-
лич ни параметри. Избор на различни 
режими и програми за работа.

Серията FREESBy позволява монтиране на допъл-
нително оборудване като притискател за леки 
и нестабилни палети, диспенсър за аерофолио, 
автоматично срязване на фолиото  и други. 

FREESBy 212 Ефективна мото-
ри  зи рана система за пред ва ри-
телно раз пъване. Фиксирани сте-
пени на разпъване до 300%.

FREESBy 214 Моторизирано 
(дву  мо  тор но) предварително 
раз  пъване на стреч фолиото до 
400% с възможност за настройка 
от таблото за управление.

FILM STRETCH FILM PRE-STRETCH A - FAST ROLLER  

B - SLOW ROLLER  

FILM SPOOL 

PALLET 

LOAD CELL 

FILM STRETCH FILM PRE-STRETCH A - FAST ROLLER  

B - SLOW ROLLER  

FILM SPOOL 

PALLET 

LOAD CELL 

диаметър на въртящата се платформа: 1650 mm (опция 1800 mm) 
тегло на палета: 2000 kg за FREESBy 202; 2000 kg / 2500 kg за FREESBy 210 
височина на опаковане: 2200 mm / 2400 mm / 2800 mm или 3100 mm

диаметър на въртящата се платформа: 1650 mm (опция 1800 mm) 
тегло на палета: 2000 kg / 2500 kg
височина на опаковане: 2200 mm / 2400 mm / 2800 mm или 3100 mm

модел FREESBy 212 и FREESBy 214              
Настройване и запаметяване на раз-
лич ни параметри. Избор на различни 
режими и програми за работа.

Серията FREESBy позволява монтиране на допъл-
нително оборудване като притискател за леки 
и нестабилни палети, диспенсър за аерофолио, 
автоматично срязване на фолиото  и други. 
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Самоходни маШини - роБоти за оПаКоване на Палети СЪС СтреЧ фолио

Модел MAS 202

• Опънът на фолиото може да се настройва чрез спирачния вал / механична спи
рачка.

• Височината на опаковане до върха на палета се регулира автоматично с фото
клетка.

• Благодарение на това, че палетът е неподвижен, а ролката със стреч фолио 
обикаля около него, е възможно да се опаковат и много нестабилни и леки 
палети. Машината / роботът винаги спира на едно и също място. Избор на броя 
на стабилизиращите намотки.

• Регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фолио / диспенсъра 
нагоре и надолу с цел постигане на оптимален вариант на припокриване на стреч 
фолиото върху палета.

Скорост на движение: 38 - 65 m/min 
минимални размери на пaлета: 600 х 600 mm  
височина на опаковане: 2200 mm / 2400 mm или 2800 mm
Батерии: 2 брoя 12 V 110 Ah Pb

Модел MAS 212, MAS 214

MAS 212 Ефективна моторизирана 
система за предварително разпъване. 
Фиксирани степени на разпъване до 
300%.

MAS 214 Моторизирано (двумоторно) 
предва рително разпъване на стреч 
фо лиото до 400% с възможност за на-
стройка от таблото за упра вление. 

• Фотоклетка автоматично засича върха на палета. 
• Постоянство при разхода на фолио.
• Благодарение на това, че палетът е неподвижен, а ролката със стреч фолио 

обикаля около него, е възможно да се опаковат и много нестабилни и леки 
палети.

• Регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фолио / диспенсъра 
нагоре и надолу с цел постигане на оптимален вариант на припокриване на 
стреч фолиото върху палета. Избор на броя на стабилизиращите намотки. Избор 
на програми на работа. Оптимизиране на разхода и времето за опаковане на 
един палет.

• Автоматично срязване на фолиото – опция.

Скорост на движение: 38 - 65 m/min 
минимални размери на пaлета: 600 х 600 mm  
височина на опаковане: 2200 mm / 2400 mm или 2800 mm
Батерии: 2 броя 12 V 110 Ah Pb

FILM STRETCH FILM PRE-STRETCH A - FAST ROLLER  

B - SLOW ROLLER  

FILM SPOOL 

PALLET 

LOAD CELL 

FILM STRETCH FILM PRE-STRETCH A - FAST ROLLER  

B - SLOW ROLLER  

FILM SPOOL 

PALLET 

LOAD CELL 
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MаШини за оПаКоване на КаШони С тиКСо
Модел STICKER

машина STiCKER 50M за затваряне с тиксо на кашони с 
фиксирани размери. Машината е със странично придвиж-
ване на кашона. Затва рянето на кашоните отгоре и отдолу 
става едновременно.

машина STiCKER 50TBD за затваряне с тиксо на кашони с 
фиксирани размери. Машината е с горно и долно придвиж-
ване на кашона. Затва рянето на кашоните отгоре и отдолу 
става едновременно. 

Скорост на движение на кашона 22 m/min
максимално тегло на кашона 50 kg

минимална височина на кашона 110 mm 
(опция 50 mm)

максимална височина на кашона 500  mm

минимална ширина на кашона 110 mm 
(опция 80 mm)

максимална ширина на кашона 500 mm 

минимална дължина на кашона 150 mm
(опция 100 mm)

максимална дължина на кашона Без ограничение

идеалното решение за автоматично затваряне на кашони.

ПолуавтоматиЧна маШина за затваряне на КаШони С тиКСо и 
автоматиЧно затваряне на КаПаците 

Модел STICKER 50CF

Машина за затваряне с тиксо на кашони с фиксирани 
раз мери. Маши ната е със странично придвижване на 
ка шона посредством странично разположени лентови 
транс портьори. Осигуряват постоянно добро сцепление и 
постоянна скорост на движение на кашона. Автоматично 
затваряне на капаците на кашона преди залепването 
посредством пневматична „ръка“. 
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маШини и инСтрументи за затваряне на 
ПлиКове и Чували

Модел HS616
Импулсно слепващо устройство 600 mm, стойка.
Подходящо за затваряне на чували.

Модел HS617
Импулсно слепващо устройство 750 mm, стойка.
Подходящо за затваряне на чували.

маШини за оПаКоване С ваКуумиране
Вакуумната опаковка или опаковането чрез вакуум е метод за 
опаковане, който премахва въздуха от опаковката преди запе чат-
ване. Целта е обикновено отстраняването на кислорода от пакета 
за удължаване на срока на съхранение на храните  или за да се 
намали обемът на съдържанието и на опаковката. 
В зависимост от продукта, срокът на годност на вакуум опаковани-
те продукти надвишава 6 пъти срока на годност на нормално 
опако ваните пакети. Нехранителни стоки може да се съхраняват 
за не опре делено време в ниско кислородната среда на вакуум 
опаковките. 
Качество, лесно обслужване и надеждност са водещите насоки 
при производството на опаковъчни вакуумни машини серия YS. 
Камерните системи отговарят на високите изисквания за качество 
в сектор на хранителни и нехранителни стоки.   

технически характеристики
размери на камерата 
L x B     от 350 х 420 mm до 550 х 1250 mm, 
н     от 110 до 240 mm
време за един цикъл  15 - 40 sec
вакуум помпа   20 m3/h , 40 m3/h , 63 m3/h 
Слепващи елементи  1, 2 или 4 броя 
изравняване на налягането преди отваряне на капака / плавно 
пълнене с въздух
добавяне на газ / защитна среда – опция
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Серия COMPACK

MаШини за оПаКоване С термоСвиваемо 
фолио

ПолуавтоматиЧни маШини за оПаКоване С термоСвиваемо фолио – 
моноБлоК С термоСвиваЩ тунел
Серия ТМС
• Полуавтоматично решение за опаковане чрез термо

свиване с много високо качество на готовия продукт.
• Термосвиващият тунел и слепващият механизъм са в 

един общ корпус.

• Решение за опаковане в средни по обем про из водства.
• Отделни конвейери (захранващ, извеждащ) за авто

матизирано извеж дане на опакования продукт.

• Едностепенна свиваща система. Свива и запечатва едно
временно, изисква само един оператор.

• Прецизна настройка  на температурата на свиване. 

• Магнитно задържане на капака и таймер.
• Опаковъчно решение за малък и среден обем на произ

водството.
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наПЪлно автоматизирани маШини за оПаКоване 
С термоСвиваемо фолио – моноБлоК С термоСвиваЩ тунел

наПЪлно автоматизирани маШини за оПаКоване 
С термоСвиваемо фолио
Серия РЕ

Серия MULTIMAC
• Две отделни ролки с термосвиваемо фо лио, разполо же-

ни на горен и долен ролко държач.
• Централно позициониране на челюстите със само по

чистващи се нагреватели за за леп ване на фолиото.
• PLC контролер с възможност за въвеждане на инди ви

дуални програми.
• Плавно преминаване на опакованите про дукти през 

тунела.
• Регулиране на скоростта на конвейeра и тем пе ратурата 

в тунела.

• Две отделни ролки с термосвиваемо фолио, раз положени 
на горен и долен ролко дър жач.

• PLC контролер с възможност за въвеждане на индиви
дуални програми.

• Изцяло затворен корпус с датчик на отваря емите люкове 
за повишена сигурност.

• Директно задвижване на конвейeра за авто матично 
подаване.
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автоматиЧни оПаКовЪЧни маШини 

Серия IMPACK

термоСвиваЩи тунели
• Възможност за инсталиране и свързване към всяка 

опаковъчна машина.
• Възможност за интегриране в поточна линия.
• Регулиране на скоростта на конвейeра  в тунела.

• Регулиране на температурата в тунела.
• PID регулатор  за контрол на температурата.
• Вторичен и авариен термодатчици за безопасност.
• Перфектна свиваемост на всички видове PE, PVC и POF 

фолиo.

• Висока скорост на опаковане  автоматизирано, без 
оператор.

• Последователност и оптимизиране на качеството на 
опаковката.

• Напречен и надлъжен слепващ механизъм с постоянна 
температура на ножа.

• Серво мотор, задвижващ напречния слепващ механизъм, 
осигуряващ високa прецизност при работа.

• Автоматично спиране при заседнали пакети.
• Ниска консумация на фолио.
• Навиване на остатъка след срязването с контрол на 

опъна.
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маШини за оПаКоване на хранителни 
ПродуКти в модифицирана атмоСфера

Серия TABLE TOP 20
Машините за запечатване на контейнери от серията Table TOP 20 са приложими при опаковане на различни видове 
опаковки в кутии като прясна или варена храна: като охладено прясно месо, варени месни продукти, ориз, юфка, 
сирене, соеви продукти, бързо хранене, хранителни продукти за предстояща обработка, които могат да бъдат горещи, 
охладени или замразени, тестени изделия, течни продукти, сушени храни, домашни птици и други опаковани храни или 
всякакъв вид материали. Те са перфектни при продажби с теглене. Прибиране, ежедневна вечеря, хранене на колела, 
улична храна и готвене и охлаждане.
Полуавтоматичната машина за запечатване на контейнери Table TOP 20 позволява използването на единични или с 
много отделения тави и с различни дълбочини от 10 mm до 100 mm. Само един оператор е достатъчен за опаковането.

технически характеристики

размери mm 280 x 515 x 360 
тегло kg 11 
захранване 230 VOLT VAC
Консумация на енергия, максимална kW 1.0  
Капацитет                  cycle/min 2 - 6 

наСтолна маШина за оПаКоване DOT SC APACK
Машината за запечатване на тарелки DOT S / SC на aPACK представлява електрическа ръчна машина за запечатване 
и/или рязане. Работи с различни видове опаковъчно фо лио - PET/PЕ, monoPP, хартия, DOT, CPET-алуминий.
С компактен дизайн е, лесна подмяна на инструментите / матриците, система за контрол на температурата.
Изградена е от неръждаема стомана, за да отговори на па зара за здравословни, удобно опаковани по хигиеничен и 
висококачествен начин храни. Приложима е за бързо опа коване и в обекти като супермаркети, кухни и магазини, за 
незабавна дис трибуция или за допълнителна термична обработка (замразяване, пастьоризация и други).
Машините за запечатване на тарелки / контейнери от се рия та DOT са приложими при опаковане на различни видо-
ве продукти в кутии като прясна или варена храна: като охладено прясно месо, варени месни продукти, ориз, юфка, 

сирене, соеви продукти, бързо хранене, хранителни продукти за предстояща 
обработка, които могат да бъдат горещи, охладени или замразени, тестени 
изделия, течни продукти, сушени храни и други храни или дори всякакъв вид 
материали. DOT машините могат да се персонализират спрямо кон крет ното 
производство.
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технически характеристики

захранване  400 V, 50 Hz, 3/N/PE
Консумация  6.0 kW max
вакуум помпа  60 m³/h
Консумация на въздух 7 NL за цикъл, 
   30 NL/min., 6 bar
налягане на газа 2 - 6 bar
Контролираща система 24 PLC
габаритни размери 650 (W) x 1090 (L) x 1720 (H) mm
тегло вкл. помпата 200 kg
Ширина на филма 470 mm max
диаметър на ролката 
на филма  76 mm
Капацитет  2 - 6 цикълa в минута

Опаковането в модифицирана атмосфера (MAP) е техноло -
гия, разработена, за да гарантира, че опакованите хра нител-
ни про дукти ще останат свежи и привлекателни възможно 
най-дълго време.
При запечатване на хранителния продукт в опаковка, съдър-
жаща газове в контролирани пропорции, се забавя процесът 
на окис ля ване и растежът на микробите. Това е основната 
идея на опако ването в модифицирана атмо сфера.
Опаковането в модифицирана атмосферата осигурява 
по-дълъг срок на годност, запазва аромата и цвета на 
продуктите.
MAP25 е:
• Сертифицирана по световните промишлени стандарти
• Спестява разходи на промишлени производители
• Изградена от висококачествени компоненти
• Съвместима с дистанционен достъп през интернет
• Лесна за употреба
• Ефективна, адаптивна, иновативна
• Работи в ограничено пространство
Устройството за термично залепване MAP25 е полуавто-
матично. Особено удачно е в хранителната про мишленост 
за вакуумно и MAP опаковане на различни хранителни про-
дукти.
Уплътнителят за тарелки херметически запечатва спе ци ални 
пласт масови контейнери, използвайки гъвкав филм. Докато 
се запечатва, в контейнера може да се постигне добро ниво 
на вакуум, както и вкарването на различни видове инертни 
газове.
Масовата гама на MAP25 се произвежда от неръждаема 
стомана. Всички части на устройството позволяват лесно 
почистване. Електрическата система на MAP25 е напълно 
водоустойчива, позволяваща работа на уреда във всякаква 
среда или работно състояние.
Устройството се състои от една или повече уплътняващи 
приставки за различни формовани и оразмерени тави за 
запечатване.
Лекотата на смяна на приставките за запечатване на тарелки 
прави използването на уреда изключително гъвкаво, особе-
но в компаниите, където производствената продукция се 
характе ризира  с различни размери и форми на тарелките.
Голямо количество хранителни продукти може да бъде 
опако вано с тази машина или за незабавно разпространение 
или за допълнителна термична обработка като замразяване, 
пастьо ри зация и други.

Модел МАР25
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Серия AUTO MAP 100
Серията AuTO MAP може да поеме цялото производство на повечето малки и средни предприятия за опаковане на 
вегетариански или месни храни, сладкарски изделия и прясно нарязани зеленчуци. Oборудването от серията AuTO 
MAP е съвместимо с всички видове обработващи машини като многоглави теглилки, дозиращи устройства, принтери, 
металотърсачи, контролни теглилки, разделители за тарелки, ултравиолетови единици, роботизирани рамена, мелачки, 
резачки, месомелачки, пълнители и т. н.
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рЪЧни инСтрументи за ЧемБероване С 
ПолиПроПиленова (рр) и ПолиеСтерна 
(рет) лента

Произвежданите от швейцарската фирма STRAPEX ръчни акумулаторни ин струмен
ти, са един ствените в света инструмен ти, притежаващи сертификат TÜV - отговарят на 
най-високите стандарти за качество и гарантират безопасна работа за потребителя.

Модел STB 71, STB 73, STB 75 - NEW GENERATION

Ръчните инструменти, захранвани с батерия, имат широко приложение в индустрията. Лентата се поставя лесно като 
двата края се вмъкват едновременно. Работи се с една ръка като силата на обтягане и времето за слепване могат да бъдат 
настроени само с натискане на бутон.
Предимства на инструментите STB:
•  безпроблемна настройка на силата на обтягане и времето за слепване
•  преносими инструменти с три режима на работа
•  нивото на заряд на батерията се индикира на панела
модел STB 71: Ръчен инструмент за опаковане с РР и РЕТ лента, с възможност за избор между три режима на работа   
автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. Подходящ за опаковане на чупливи стоки в случаите, когато освен бързина, се 
изисква и ниска сила на обтягане: 150  1200 N. Инструментът работи с РР и РЕТ лента с ширина 9  13 mm.
модел STB 73: Този инструмент е универсалното икономично решение за Вашия бизнес. Ръчен инструмент за опаковане 
с РР и РЕТ лента, с възмож ност за избор между три режима на работа   автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. Силата 
на обтягане е 400  2500 N, работи с РР и РЕТ лента с ширина 9  16 mm. 
модел STB 75: Ръчен инструмент за опаковане с РР и РЕТ лента, с възможност за избор между три режима на работа   
автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. “Силната алтернатива” на стоманената лента. Силата на обтягане е 400  4500 N. 
Инструментът работи с РР и РЕT лента с ширина 15 - 19 mm.
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автоматиЧни маШини за ЧемБероване С рр лента

Модел SMG 20 / SMG 25
Високотехнологични машини за чембероване. 
Размери на рамката от  650 х 500 mm 
до 1550 x 500 mm (1250 x 850 mm). 
Предимства: 
• скорост до 60 цикъла в минута
• изчистена технология: малко движещи се 

части, компактен дизайн и здравина
• изваждащ се държач на лентата: лесна и бърза 

подмяна на лентата
• икономичност: машината е високо маневрена 

и издръжлива при нато варен режим на работа 
• SMG 20 работи с 5/6 mm РР лента, която е алтернатива на пошироките 

ленти - 9/12 mm
• лесна за поддръжка
• стартиране на опаковането с педал или фотоклетка
• нивото на обтягане се регулира с натискане на бутон (+/)
• специален бутон за функцията  „минимално обтягане” за меки продукти

Модел SMG 50 / SMG 55
Високотехнологични машини за чембероване.
Размери на рамката от 650 х 500 mm 
до 850 х 850 mm. 
Предимства: 
• скорост до 65 цикъла в минута
• изчистена технология  малко движещи се 

части, компактен дизайн и здравина
• изваждащ се държач на лентата: лесна и бърза 

подмяна на лентата
• икономичност  машината е високо маневрена 

и издръжлива при натова рен режим на работа 
• SMG 50 работи с 5/6 mm РР лента, която е алтернатива на пошироките 

ленти - 9/12 mm
• лесна за поддръжка
• стартиране на опаковането с фотоклетка
• нивото на обтягане се регулира с натискане на бутон (+/)
• притискателни и подравняващи устройства
• специален бутон за функцията  „минимално обтягане”  за меки продукти

Модел SMG 10 / SMG 15
Високотехнологични машини за чембероване.
Размери на рамката 500 х 400  или 650 х 500 mm. 
Предимства: 
• скорост до 70 цикъла в минута
• изчистена технология: малко движещи се части, компактен дизайн и 

здравина
• изваждащ се държач на лентата: лесна и бърза подмяна на лентата
• икономичност: машината е високо маневрена и издръжлива при нато варен 

режим на работа 
• SMG 10 работи с 5/6 mm РР лента, която е алтернатива на пошироките 

ленти - 9/12 mm
• лесна за поддръжка
• стартиране на опаковането с педал или фотоклетка
• нивото на обтягане се регулира с натискане на бутон (+/)
• специален бутон за функцията  „минимално обтягане” за меки продукти
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Приложение: Идеалният инструмент за здраво закреп-
ване на гофриран картон или предпазители на ръбове 
към дърво, например към палети, рамки или друг вид 
транспортни опаковки, за сравнително големи и тежки 
изделия.

Спецификация: JK35-590 е здрав и издръжлив инструмент. 
Добрият баланс и ниското тегло го правят лесен за упо-
треба. Широките 32 mm кламери максимално притискат 
материала, без да го разкъсват.

модел Kamm. no арт. no за кламери Капацитет
JK35-590 JOSE-2220 126311 JK590/ 16 - 32 mm 100 кламера

Работно налягане 5.5 - 6.5 bar
Разход на въздух при 6 bar 0.85 lit/ за 1 изстрел
Макс. допустимо работно налягане 7 bar
Дължина на работния накрайник 2 mm
Дължина/ Широчина/ Височина 335/ 65/ 195 mm
Тегло  2.4 kg

JK35

c.561 м

Дълбочина на захвата 5 степени
Дължина/ Широчина/ Височина 455 / 104 / 320 mm
Тегло 1.6 kg

Приложение: Затваряне на кашони от гофрирано велпа
пе. За кламе ряване както на прегънати, така и на напълно 
при по криващи се капаци.

Спецификация: Механичен пистолет в два варианта - 
c.561M, за кламери с дължина на крачето 15 и 18 mm и 
c.561M22, за кламери с дължина на крачето 22 mm.

Работно налягане 5 - 6 bar
Разход на въздух при 6 bar 0.95 lit / за 1 изстрел
Макс. допустимо работно налягане 8 bar
Дълбочина на захвата 5 степени
Дължина/ Широчина/ Височина 404 / 104 / 205 mm
Тегло 1.8 kg

c.561 Pn
Приложение: За бързо и надеждно затваряне на транс
портни опаковки като кашони с прегънати и с напълно 
припокриващи се капаци, картонени опаковки, както и 
други подобни опаковъчни материали.

Спецификация: Пневматичен пистолет в две разновид-
ности: c.561Pn, за кламери с дължина 15 и 18 mm и 
c.561Pn22, за кламери с дължина 22 mm. 

ПневматиЧни инСтрументи за раБота С ШироК Кламер

JK590

JK561

JK561

инСтрументи за затваряне на КаПаци на КаШони

Приложение: Подходящ за закламеряване на големи 
кар тоне ни опаковки, гофриран амбалаж за опаковане на 
мебели, предпазители на ръбове на изделията и др.

Спецификация: JK35T590 е с неподвижно закрепена нако-
валня, което позволява бързо придвижване по работния 
материал  чрез плъзгане встрани. Работи с широки кламери 
32 mm, с дължина от 19 до 32 mm.

модел Kamm. no арт. no за кламери Капацитет
JK35T590 JOSE-1566 126289 JK590/ 19 - 32 mm 100 кламера

Работно налягане 5.5 - 6.5 bar
Разход на въздух при 6 bar 0.85 lit/ за 1 изстрел
Макс. допустимо работно налягане 7 bar
Дълбочина на захвата 68 mm
Дължина/ Широчина/ Височина 335/ 65/ 220 mm
Тегло  2.7 kg

JK35T

JK590

модел Kamm. no арт. no за кламери Капацитет
c.561M JOSE-2277 125102 JK561 / 15 - 18 mm 150 кламера

c.561M22 JOSE-2002 125106 JK561 / 22 mm 150 кламера

модел Kamm. no арт. no за кламери Капацитет
c.561PN JOSE-2278 125103 JK561 / 15 - 18 mm 150 кламера

c.561PN22 JOSE-2279 125107 JK561 / 22 mm 150 кламера

КаШонираЩа техниКа
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уСтановКи за дЪна на КаШони
Приложение:

B561Pn и B561 за запечатване на дъна на гофри рани 
кашони с различна дебелина на картона – от трипластови 
до седемпластови.

B53Pn и B53 за закламеряване на гофрирани или 
твърди картони и други материали.

Спецификация: 

B561Pn и B561 за работа с кламери JK561, с дължина 
на крачето: 15, 18 и 22 mm. Kламери JK561/22 са пред наз-
на чени за запечатване на седемпластово вел папе.

B53Pn и B53 за работа с кламери JK53, с дължина на 
крачето 9, 12 и 15 mm.

Работно налягане за PN установки 5 bar
Разход на въздух при 6 bar 2 lit/ за 1 изстрел
Дълбочина на захвата 95 mm
Капацитет на магазина 300 кламера
Дължина/ Широчина/ Височина 920/ 750/ 1350 mm
Тегло 45.0 kg

модел Kamm. no арт. no Кламери

B 561 механичен JOSE-1004 120362 JK561/ 12 - 22 mm

B 561PN JOSE-1005 120556 JK561/ 12 - 22 mm

B 53 механичен JOSE-1001 120432 JK53/ 9 - 15 mm

B 53 PN JOSE-1266 120564 JK53/ 9 - 15 mm

Работно налягане за PN установки 5 bar
Разход на въздух при 6 bar 2 lit/ за 1 изстрел
Дълбочина на захвата 60 mm
Капацитет на магазина 300 кламера
Дължина/ Широчина/ Височина 920/ 750/ 1350 mm
Тегло 45.0 kg

модел Kamm. no арт. no Кламери

F561 механичен JOSE-1014 120370 JK561/ 12 - 22 mm

F561PN JOSe-1267 120560 JK561/ 12 - 22 mm

F53 механичен JOSE-1011 120441 JK53/ 9 - 15 mm

F53 PN JOSE-1012 120568 JK53/ 9 - 15 mm

уСтановКи за Страници на КаШони
Приложение:

F561Pn и F561 за хоризонтално закламеряване на 
стра ници на кашони и специфични опаковки като тави, 
капаци и др.

F53Pn и F53 за хоризонтални установки за закла-
меряване на страници на кашони и специфични опаковки 
като тави, капаци и други, както и за прикрепяне на 
текстил, кожа, пластмаса или тънка метална ламарина.

Спецификация:

F561Pn и F561 за работа с кламери JK561, с дължина 
на крачето: 15, 18 и 22 mm. Kламери JK561/22 са пред наз-
начени за запечатване на седемпластово велпапе.

F53Pn и F53 за работа с кламери JK53, с дължина на 
крачето 9, 12 и 15 mm.
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ПневматиЧни КлеЩи за оПаКовКи от Картон

JK20T
Приложение: За пакетиране, за свързване на гофрирани 
или твърди картонени опаковки от велпале, затваряне на 
хартиени чували и други.

Спецификация: Пневматични клещи със здрава, добре 
балан сирана конструкция и ниско тегло. Едновременно 
притиска и закламерява материала. Към инструмента 
мо же да се достави и C-образна наковалня, която е под-
ходяща за свързване на различни материали. 
JK20T779L22 е проектиран за работа с по-дебел гофриран 
картон с дебелина до 18 mm.

Работно налягане 5 - 6 bar

Разход на въздух при 6 bar 0.4 lit/ за 1 изстрел

Дълбочина на захвата 140 mm

JK779

модел JK20T779 JK20T779L JK20T779L22

Aрт. No 126094 126138 033399

Д / Ш / В    235 / 68 / 250 mm 375 / 68 / 250 mm 370 / 68 / 290 mm

Тегло 1.8 kg 2.0 kg 2.2 kg

Кламери JK779 / 8 - 16 mm JK779 / 8 - 16 mm JK779 / 12 - 22 mm

Капацитет 84 кламера 168 кламера 168 кламера

Kamm. No JOSE-1059 JOSE-1060 JOSE-2022

аКумулаторен  ПиСтолет за КаПаци на КаШони

c.561 B  
Приложение: Пистолет с акумулаторна Li-ion батерия, с 
изключително ниско тегло и ергономична гумирана дръж-
ка, за продължителна работа, без това да причинява умо-
ра в ръката на оператора. Пистолетът е произведен по 
най-модерна технология, като осигурява отличен баланс, 
изключителна бързина и прецизност на забиването на 
кламера, благодарение на лазерното насочване. 

Спецификация:
Kamm. no JOSE-2025
тегло, с включена батерия 2.7 kg
дължина / Широчина / 
височина 410 / 110 / 205 mm

тип / Широчина на кламера JK561 / 32 mm
работна дължина на кламера 15 и 18 mm
Капацитет на магазина 150 кламера
Батерия 1 х Bosch Li-Ion 12V, 4.0 Ah
зарядно CV (230V) Bosch Charger GAL1230
зареждане на батерията Приблизително:

60 минути (80%)
80 минути (100%)

С едно зареждане до 6000 изстрела
мотор Безчетков
настройки на пистолета Сила на пристягане

Дължина на кламера
Дълбочина на захвата

* Доставка по поръчка
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Полиестерна /рет/ лента - гладка
размери

mm
дължина

m
Сила на скъсване 

N

9.2 x 0.52 3000 1860

12.0 x 0.60 2000 2820

12.0 x 0.70 2000 3350

15.5 x 0.70 1400 4320

15.5 x 0.80 1330 4930

15.5 x 0.90 1200 5585

16.0 x 0.70 1500 4508

16.0 x 0.80 1200 5400

16.0 x 1.00 950 6700

19.0 x 0.80 1000 6060

19.0 x 0.90 900 6644

19.0 x 1.00 800 7950

19.0 x 1.27 730 10050

Полиестерна /рет/ лента - релефна

размери
mm

дължина
m

Сила на скъсване 
N

9.5 x 0.60 3000 2135

9.5 x 0.70 2600 2490

12.0 x 0.50 2500 2254

12.0 x 0.55 3000 2500

12.0 x 0.60 2400 2695

12.0 x 0.70 2000 3145

12.0 x 0.80 1600 3595

15.5 x 0.60 1800 3488

15.5 x 0.70 1400 4060

15.5 x 0.80 1330 4645

15.5 x 0.90 1200 5230

15.5 x 0.95 1100 5515

16.0 x 0.60 1800 3595

16.0 x 0.70 1400 4195

16.0 x 0.80 1200 4800

16.0 x 1.00 1000 5998

19.0 x 0.80 1100 5690

19.0 x 0.90 1000 5405

19.0 x 1.00 900 7120

19.0 x 1.27 800 9040

ПолиПроПиленови /рр/ и ПолиеСтерни /рет/ ленти за оПаКоване

Полипропиленова /рр/ лента
 размер 

mm

тегло

g/m

тегло

m/kg

Сила на 
скъсване

N

min max

5 x 0.45 1.45 1.5 680 550

6 x 0.55 1.7 2.4 680 860

7 x 0.60 2.9 3.3 325 1100

8 x 0.60 3.4 3.6 289 1050

9 x 0.55 3.5 3.8 281 1100

9 x 0.60 3.8 4.1 250 1450

10 x 0.55 4.0 4.4 253 1250

11 x 0.60 4.6 4.9 210 1800

12 x 0.55 4.75 5.0 210 1450

КонСумативи за оПаКоване

Полипропиленова /рр/ лента
 размер 

mm

тегло

g/m

тегло

m/kg

Сила на 
скъсване

N

min max

12 x 0.60 5.2 5.6 193 1600

12 x 0.70 6.05 6.3 165 1850

12 x 0.80 6.3 6.6 145 2100

15.5 x 0.70 7.8 8.1 128 2400

15.5 x 0.80 8.3 8.6 112 2750

16 x 0.80 8.9 9.2 110 5150

18 x 0.60 7.6 8.1 125 2950

19 x 0.60 8.0 8.5 120 3100
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Машинното стреч фолио се предлага с дебелина от 7 до 30 μm, с ширина до 
500 mm. Прозрачно. 
За цвят – по запитване.
• висока еластичност
• гарантирана непромокаемост

маШинно СтреЧ фолио

тип на фолиото разтегливост дебелина
µm

Ширина
mm

Шпула
mm

STAnDARD до 150 % 12 - 30 500 76
STAnDARD Mini до 150 % 17 - 23 100 - 250 38 - 76

PoWER PLUS до 270 % 12 - 30 500 76 
SUPER PoWER до 400 % 12 - 30 500 76

 RiGiD до 100 % 9 - 15 500 76
EXTRA RiGiD до 80 % 7 - 9 420 76

RiGiiD PoWER до 260 % 9 - 15 500 76

Ръчното стреч фолио се предлага с дебелина от 7 до 30 μm, с ширина до 500 mm. 
Прозрачно и черно.
• висока еластичност
• гарантирана непромокаемост

тип на фолиото разтегливост дебелина
µm

Ширина
mm

Шпула
mm

STAnDARD до 150 % 12 - 30 500 76
EXTRA RiGiD до 100 % 7 - 9 420 76

RiGiD до 100 % 9 - 15 500 76

рЪЧно СтреЧ фолио

• устойчиво на скъсване и ниски температури
• сигурност при транспортиране

• устойчиво на скъсване и ниски температури
• сигурност при транспортиране

Полиетиленово фолио от първичен LDPE материал, полиетилен с ниска плътност.
Използва се за опаковане на пакети или палети с различни видове стоки. Добрата 
свиваемост след нагряване създава опаковка, която придържа продуктите укре-
пени като улеснява тяхното транспортиране. 
Предлага се във вид на ръкав, полуръкав (ЕЦ), платно (ДЦ) или готови калъфи. 
Дебелина 40-200 µm; Ширина до 5 m.

TермоСвиваемо фолио

Полиолефинът е екологично чист продукт, притежаващ изключителна прозрачност 
и висок блясък. Високо ниво на свиваемост - гарантира отличен търговски вид 
на опаковката. Тези негови качества го правят най-доброто термосвиваемо 
фолио. Благодарение на значително помалката му дебелина, този вид фолио е 
изключително подходящ при опаковане с автоматични машини. 

TермоСвиваемо фолио – Полиолефин

Ширина
mm

дебелина
µm

дължина в ролка 
m

Шпула
mm

100 - 2000 7 2667  76
100 - 2000 12 1667 76
100 - 2000 15 1332 76
100 - 2000 19 1061 76
100 - 2000 25 800 76
100 - 2000 38 550  76
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тип на лепилото Ширина
mm

дължина
m

цвят Шпула
mm

акрил

12 66 

Прозрачно - на склад
Други цветове - 

по запитване
76

24 66

38 66 - 900

48 66 - 900 

76 66 - 900

хот мелт

12 66 

24 66

38 66 - 900

48 66 - 900 

76 66 - 900

Солвент

12 66 

24 66

38 66 - 900

48 66 - 900 

76 66 - 900

Лепилният слой на тиксото бива акрил (на водна основа), хот мелт (изкуствена смола и каучук) и солвент (естествена 
смола и каучук). Предлага се за ръчна и машинна работа. Различни ширини, дължини и цветове. Възможност за печат на 
лого на клиента.

диСПенСЪри за рЪЧно СтреЧ фолио

СамозалеПваЩа лента –тиКСо

Модел W310
Метална ръкохватка за 
ръчно стреч фолио

Модел W520
Ръкохватка за ръчно 
опаковане със стреч
фолио

Модел W200
Ръкохватка за опаковане 
със стреч фолио без 
шпула

Модел W110
Алуминиева ръкохватка 
за ръчно стреч фолио



27Ножовеножове
	ножове за хранително-вкусовата индустрия - серия Classic 1891

	Кухненски аксесоари и ножове за стекове - серия Classic 1891

	ножове за професионалната хранително-вкусова индустрия - серия Frosts®  

	ножове за хотелско и ресторантско оборудване - серия Frosts®
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Johan Jureskog е един от най-уважаваните топ готвачи в Швеция, който 
работи съвместно с Morakniv, давайки идеи и съвети за създаването на 
кухненските ножове от серия Classic 1891.
След много години в международната ресторантьорска индустрия той 
знае, че добрите ножове са от решаващо значение за успеха в кухнята.
Ето защо ножовете на Morakniv са неговият очевиден избор.

цвят

Тъмночервеният цвят първоначално е въведен, за да придаде на бре зо-
вата дръжка по-модерен махагонов отенък. червената дървена дръж ка 
е със своя собствена идентичност, която е символ на Morakniv и про-
изведените в Швеция ножове. В допълнение към този цвят, Morakniv 
създадоха и черна серия, в която традиционният скандинавски дизайн 
си взаимодейства с един по-модерен профил на ножа.

релефен герб Dalarna и пристягащ метален пръстен

Прецизно изработеният от неръждаема стомана пристягащ пръстен придава на 
ножа старинен вид и създава удобно тегло и баланс. Релефният герб Dalarna е 
една от основните характеристики на Morakniv и е гаранция за качеството на 
изработката.

Ножове за храНителНо-вкусовата 
иНдустрия

острието

Острието е от шведска неръждаема стомана 14C28N, закалена до 58 HRC 
съгласно стандарт SGM® (Steel Grade Mora), който дава на всеки нож оптималната 
комбинация функции, свързани с предназначението му. Скосите на ръба на ножа 
са шлифовани от двете страни на острието до 18O, което дава общ ъгъл на ръба 
от 36O. Острието има конусен профил, типичен за всички ножове Morakniv.  Това, 
заедно със заобления връх на острието, прави ножа хармоничен, балансиран и 
безопасен за употреба. Острието е полирано в съответствие с изискванията на 
наредбите за хигиенните стандарти.

дръжката

Дръжката е изработена от оцветена шведска бреза в червено или черно и има 
заоблена форма. Тя е по модела на класическите Morakniv ножове, но с форма 
адаптирана към употребата им в кухнята, което осигурява добра ергономичност 
и стабилен захват.

Предпазител за пръстите

Morakniv е производител на ножове от типа семеен бизнес, хората от компания-
та се гордеят с администрирането на такъв силен и популярен символ за цяла 
Швеция. Устойчивостта и отговорността са жива част от тяхната култура. Имайки 
това предвид, те са разработили специална защита за пръстите, така че да 
отговаря на функцията и размера на ножа.
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Classic 1891

Помощен нож - Classic 1891 - червен / черен

Помощният нож има удобно острие с интегриран пред-
пазител за пръсти и леко заоблен връх, което гарантира 
безопасна работа. Той е предназначен за рязане на лук и 
други зеленчуци, но е подходящ и като детски нож. Винаги 
бъдете внимателни с неговата острота!

материал на острието  неръждаема стомана 
дебелина на острието  2.0mm 
дължина на острието  128 mm 
дължина на ножа  233 mm 
обща дължина   233 mm 
Продуктов номер  12313

нож за белене - Classic 1891 - червен / черен

Този нож върши чудесна работа в кухнята, може да се 
и з ползва по много начини за: белене на плодове и зе-
лен чуци, нарязване, подрязване и изрязване. Малко по-
голямата дръжка осигурява добро стабилно сцепление.

материал на острието  неръждаема стомана 
дебелина на острието  2.0 mm 
дължина на острието  85 mm 
дължина на ножа  190 mm 
обща дължина   190 mm 
Продуктов номер  12312

Комплект ножове Classic 1891 - червен / черен

Пригответе се за всички видове кухненски задачи с този 
комплект, включващ нож на шефа, нож за хляб и нож за 
белене. С комплекта ще сте готови за обща работа, както 
и за по-фини задачи като почистване, рязане на ситно или 
на кубчета и други.

материал на острието  неръждаема стомана
дебелина на острието  2.5/ 2.5 / 2.0 mm 
дължина на острието  222 / 246/ 85 mm
дължина на ножа  222 / 246 / 190 mm 
обща дължина   34 5/ 246 / 190 mm
Продуктов номер  12422

ножа на шефа - Classic 1891 - червен / черен

Основен универсален нож за Вашата кухня! 
Той е с отли чен баланс и се усеща като продължение на 
ръката. Острието има интегриран предпазител за пръсти 
и предлага от лич но заточване. Леко заобленият връх Ви 
осигурява без опасност при работа. Комфортна дръжка в 
червен или черен цвят.

материал на острието  неръждаема стомана 
дебелина на острието  2.5 mm 
дължина на острието  220 mm 
дължина на ножа  345 mm 
обща дължина   345 mm 
Продуктов номер  12309

нож за хляб - Classic 1891 - червен / черен

Този нож е ергономично проектиран да предпази кокал-
четата на пръстите Ви от удар в дъската за рязване. Дъл-
гото острие има прогресивно извит ръб, което улес ня ва 
чистото рязане на хрупкавата коричка на хля ба. Може да 
се използва и рязане на месо или зелен чуци.

материал на острието  неръждаема стомана 
дебелина на острието  2.5 mm 
дължина на острието  246 mm 
дължина на ножа  371 mm 
обща дължина   371 mm 
Продуктов номер  12310

нож за филетиране - Classic 1891
червен / черен

материал на острието  неръждаема стомана 
дебелина на острието  2.5 mm 
дължина на острието  188 mm 
дължина на ножа  313 mm 
обща дължина   313 mm 
Продуктов номер  12311

Ножът за филетиране има острие, което е  по-гъвкаво към 
върха, за да се гарантира гладкото филетиране. 
Подходящ е за повечето размери риба, както и за подряз-
ва не на месо. Острието има интегриран предпазител за 
пръсти.
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точило – масат от стомана Classic 1891
червено / черно

КухненСКи аКСеСоари
Допълнете Вашата кухня! Острите ножове са ключ към доброто изживяване в кухнята. Такива са и финалните щрихи като 
подходящото точило от стомана или вилицата на майстора, защо не и луксозната ръчно изработена кожена престилка.

вилицата на майстора – модел Classic 1891
червена / черна

ножове за СтеКове
Morakniv проектират ножовете си така, че да са като част от ръката Ви, да са лесни за хващане и боравене. Изключител-
ните ножове за стекове не правят изключение. Тук са съчетани вековната традиция с нов дизайн. Те имат вид и усещане 
за традиционен Morakniv, елегантни и високоефективни.

нож за стекове Morakniv Masur

Нож с поразителна красота, задължителен за всяка маса 
за хранене. Острието на ножа за стекове е изработено от 
висококачествена неръждаема стомана, която след зака-
ляване има отлично задържане на остротата. Термичната 
обработка на острието прави ръба му изключително здрав 
и увеличава максимално живота му. Ножовете са заточени 
от двете страни на острието до 17O, което дава общ ъгъл на 
ръба 34O. Дръжката е направена от внимателно подбрана 
къдрава бреза. Дизайн: Mårten Cyrén и Mathias Dahlgren.
материал на острието  неръждаема стомана
дебелина на острието  2.5 mm
дължина на острието  122 mm
дължина на дръжката  225mm
обща дължина   225 mm
Продуктов номер 2  бр. кутия 11460

нож за стекове Morakniv Classic

Идеалният партньор, когато вечеряте пържола или стек у 
дома или в ресторант.  Запазена е идентичността на Steak 
Knife Classic, както и оригинален вид на ножа. 
Острието на ножа за пържоли и стекове е направено от 
висококачествена неръждаема стомана, която е закалена 
до 58 HRC. Термичната обработка на острието прави ръба 
му изключително здрав и увеличава максимално живота 
му. Ножовете са заточени от двете страни на острието 
до 11.5O, което дава общ ъгъл на ръба 23O. Дръжката е 
изработена от червено боядисана бреза.
материал на острието  неръждаема стомана
дебелина на острието  2 mm
дължина на острието  108 mm
дължина на дръжката  206 mm
обща дължина   206 mm
Продуктов номер 2 бр. кутия 12160

Използвайте вилицата на майстора, за да задръжте ме со-
то, докато го режете или за да го обърнете по време на 
готвене. Тя е ръчно изработена и има същата красива 
дръжка като ножове от кухненската серия. Ефективен и 
красив инструмент за всеки домашен или професионален 
готвач.

материал на острието  неръждаема стомана
дебелина на острието  2.5 mm
дължина на острието  150 mm
обща дължина   270 mm
Продуктов номер1 бр. кутия 12598

Добрата заточваща стомана е почти толкова важна, 
колкото и самият нож. Това е гладка полираща стомана, 
която ще придаде на ръба на ножа максимална острота. 
Върху стоманата има и по-груба страна, която се използва 
за заточване, когато ръбът е износен.
дължина на стоманата  245 mm 
обща дължина   369 mm 
Продуктов номер  12448
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Серия FRoSTS®  за ПрофеСионалната хранително-вКуСова индуСтрия
Progrip 
Ножовете от серията Progrip имат двойно формо ва на 
каучукова дръжка с грапава структура, с полипро пи ле-
но  во ядро, което е заобиколено от слой термо пластичен 
каучук. Остриетата са изработени от високо качествена 
неръждаема стомана 12C27, която се заточва до изключи-
телна острота и има много висока издържливост на 
остротата. Тези модели са особено препоръчителни за 
обработка на говеждо месо.

нож прав широк за обезкостяване 7153PG-S 
Дължина на острието: 153 mm

нож прав тесен за обезкостяване 7151PG-S
Дължина на острието: 152 mm

нож месарски 161PG-S
Дължина на острието: 161mm

нож месарски  7126PG-S
Дължина на острието: 126 mm

нож за филетиране 9160 PG-F
Дължина на острието: 160 mm

нож за филетиране 9210PG-MF
Дължина на острието: 210 mm

нож за филетиране 9151PG-MF
Дължина на острието: 151 mm

нож за филетиране 9197PG-F
Дължина на острието: 197 mm

нож извит за обезкостяване 9124PG-F
Дължина на острието: 124 mm

нож прав широк 7179PG-S
Дължина на острието: 179 mm

G-grip 
Ножовете от серията G-grip са с ергономично заоблени 
дръжки и остриета, изработени от висококачествена не-
ръж дае ма стомана 12C27. Тук  на фокус са сцеплението 
и безопасността при работа в мазна среда. Те са проекти-
рани в тясно сътрудничество с професионалисти от месар -
ската промишленост. 
Дръжката е изработена от полиамид с меко “усещане” при 
допир. Повърхността на дръжката има микроструктура, 
устойчива на износване и с противоплъзгащи качества. 
Препоръчват се за обработка на свинско и агнешко.

нож извит за обезкостяване CB6F-G-F
Дължина на острието: 153 mm

Прав тесен нож за обезкостяване 
SB5Sт-G-S
Дължина на острието: 135 mm

нож за обезкостяване на пилета
SB4SF-G-MF
Дължина на острието: 95 mm

Прав широк нож за обезкостяване 
SB5мF-G1-MF
Дължина на острието: 135 mm

Прав тесен нож за обезкостяване 
SB6MF-G-MF
Дължина на острието: 158 mm

Касапски нож MoRA прав H8S-G1-S
Дължина на острието: 203 mm

Касапски ножове 149S-G2WG / 
147S-G2WG-S
Дължина на острието: 150 mm / 202 mm
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ножове за хотелСКо и реСторантСКо оБорудване 
Гамата ножове на  MORAKNIV, специално разработена за ресторанти и хотели, включва модели с разнообразни функции, 
с различна геометрия на острието и с различни дръжки. Така може да изберете този, който е най-подходящ за Вас и 
Вашата работа. Първокласни режещи инструменти с остриета, изработени от висококачествена неръждаема стомана 
12C27. Могат да бъдат заточени до изключителна острота, а невероятната способност на стоманата да запазва зададената 
острота  на ръба прави ножовете перфектния партньор във Вашата професионална кухня.

нож на шефа 4216 PG
Дължина на осрието: 216 mm

нож кухненски 4171 PG - S
Дължина на острието: 176 mm

нож на шефа 4216 P
Дължина на осрието: 216 mm

нож на шефа 4171 PG
Дължина на острието: 175 mm

нож на шефа 4130 PG
Дължина на острието: 130 mm

нож за хляб 3214 PG
Дължина на острието: 214 mm

Slicing knife 3305 PG
Дължина на острието: 301 mm

нож за хляб 3214 P
Дължина на острието: 211 mm

Paring knife 4085 PAM
Дължина на острието: 85 mm

нож за зеленчуци 4118 PAM
Дължина на острието: 118 mm
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	решения по ремонт и поддръжка за хранително-вкусовата индустрия

	масла и лепила за хранително-вкусовата индустрия 

	Почистващи подложки, ленти за ограничаване риска от подхлъзване
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реШения По ремонт и ПоддрЪжКа

за хранително-вКуСовата индуСтрия

гайки, болтове, шпилки, части с резба
• Разхлабване на гайки, болтове, шпилки и други резбовани части. 
• Необходимост от предотвратяване на корозията и задирането на резбите.

Loctite 222
• Идеален за ниско якостно осигуряване на регули ра щи 

винтове, винтове със скрити глави и стопорни вин тове 
• Добър при нискоякостни метали, които могат да се 

строшат по време на демонтаж, например алуминий 
или месинг 

P1 NSF Рег. №: 123002

Размер на 
резбата 

до M36

Якост

ниска

Дълготрайна 
устойчивост 

на висока 
температура

 -55 oC до 
+150 oC

Loctite 243
• Ефективен за всички видове метални крепежни еле-

мен ти с резба 
• Предотвратява разхлабване на вибриращи части
• Позволява демонтаж с ръчни инструменти за обслуж-

ване 
• Добър за замърсени с масло части 
P1 NSF Рег. №: 123000

Размер на 
резбата 

до M36

Якост

средна

Дълготрайна 
устойчивост 

на висока 
температура

 -55 oC до 
+180 oC

Loctite 270
• Подходящ за всички метални скрепителни елементи, 

включително от неръждаема сто мана, алуминий, гал-
ва низирани повърхности и покрития без хром

• Толерира леки замърсявания с индустриални масла, 
например масла за двигатели, масла за предотвра-
тяване на корозия, смазочно-охлаждащи течности 

• Идеален за постоянно осигуряване на шпилки на бло-
кове на двигатели и корпуси на помпи 

• Да се използва, ако не се изисква редовно сваляне на 
частта за поддръжка

P1 NSF Рег. №: 123006

Размер на 
резбата 

до M20

Якост

висока

Дълготрайна 
устойчивост 

на висока 
температура

 -55 oC до 
+180 oC

Loctite 2701
• Подходящ за всички метални скрепителни елементи, 

включително такива от неръж даема стомана, както и 
такива с покритие, например поцинковани

• Идеален за постоянно осигуряване на шпилки на 
блокове на двигатели и корпуси на помпи 

• Да се използва, ако не се изисква редовно сваляне на 
частта за поддръжка

Одобрен от DVGW (EN 7511): NG5146AR0617

Размер на 
резбата 

до M20

Якост

висока

Дълготрайна 
устойчивост 

на висока 
температура

 -55 oC до 
+150 oC

Loctite 290
• Идеален за осигуряване на предварително монтира-

ни скрепителни елементи, на при мер винтове на кон-
тролно-измервателни прибори, електрически конек-
тори и стопорни винтове

P1 NSF Рег. №: 128462

Размер на 
резбата 

до M6

Якост

средна

Дълготрайна 
устойчивост 

на висока 
температура

 -55 oC до 
+150 oC
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тръбопроводни системи за флуиди
• Течове от фитинги на резба в хидравлични, въздушни, маслени и други тръбопроводи.
• Блокажи, причинени от остатъци от стандартни залепващи ленти и кълчища / уплът ни

телни материали.
• Необходимост от осигуряване и уплътняване на клапани, манометри, смесители и фи

тинги във всяко положение без течове.

Loctite 55
• Полага се върху метал и резбовани фитинги
• Без втвърдяване, незабавно, уплътнение за 

максимално налягане
Одобрение от KTW (питейна вода)
Одобрение от WRAS (BS 6920): 0311515
Одобрение от DVGW (EN 7512), 
клас ARp: DV-5142Au 0166
Сертифициран от NSF / ANSI 61 EN

Максимален 
размер на 

тръбата 

изпробван 
до 4”

Устойчивост 
на 

разглобяване 

ниска

Термо -
устойчивост

 +130 oC

Loctite 577
• Уплътнителен материал с общо предназна

чение за всички груби метални резби
Одобрен от DVGW (EN 7511): NG5146AR0621
Одобрен от WRAS (BS 6920): 0302507
P1 NSF Рег. № 123001

Максимален 
размер на 

тръбата 

изпробван 
до 3”

Устойчивост 
на 

разглобяване 

средна

Термо -
устойчивост

 
+150 oC

Loctite 5331
• Идеален за използване при резбовани 

пласт масови или пластмасови / метални 
фи тинги, например пластмасови водо про-
водни сис те ми за промишлени и селско-
стопански нужди

Одобрен от WRAS (BS 6920): 0706521
Одобрен от DVGW (EN 7511): NG5146R0618
P1 NSF Рег. № 123620

Максимален 
размер на 

тръбата 

изпробван 
до 3”

Устойчивост 
на 

разглобяване 

ниска

Термо -
устойчивост

 +150 oC

Loctite 542
• Идеален за фини резби, в хидравлични 

и пнев ма тични фитинги и такива с общо 
предназначение

Одобрен от DVGW (EN 7511): NG5146AR0855

Максимален 
размер на 

тръбата 

изпробван 
до 3/4”

Устойчивост 
на 

разглобяване 

средна

Термо -
устойчивост

 
+150 oC

Присъединяване на дребни части
• Бързо присъединяване на различни материали.
•   Слепва временно части по време на позициониране или ремонт.
•   Повторно използване на счупени части.
•   Нужда от ускоряване на производството.

Loctite 401
• Общо предназначение
• Също така за порьозни субстрати като дърво, 

хартия, кожа, корк и плат
• За обработени киселинно повърхности, таки ва 

като хромирани или поцинковани повърхности
P1 NSF Рег. № 123011

Време за 
фиксиране 

3 - 10 sec

Особено за 

порьозни 
субстрати

Работна 
температура 

-40 oC до 
+120 oC

Loctite 454
• Универсален гел
• Лепи метали, композитни материали, дърво, 

корк, пяна, кожа, картон, негледжосана 
керамика

•   Идеален за употреба на вертикални и таванни 
повърхности

P1 NSF Рег. №: 123009

Време за 
фиксиране 

5 - 10 sec

Особено за 

порьозни 
субстрати

Работна 
температура 

-40 oC до 
+120 oC
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течове от фланци
• Течове от завинтени фланци.
• Разяждаща корозия и / или умора.
• Разхлабване на болтове при отпускане на гарнитури.
• Необходимо е да се спре движението между фланците.

Loctite 510
• Идеален за използване при неподвижни 

фланци, когато е необходима висока термо-
устойчивост и химическа устойчивост

P1 NSF Рег. № 123007

Тип 
фланец 

твърд

Масло-
устойчивост 

отлична

Термо-
устойчивост 

+200 oC

Loctite 518
• Идеален за използване при твърди чугунови, 

стоманени и алуминиеви фланци
P1 NSF Рег. № 123758

Тип 
фланец 

твърд

Масло-
устойчивост 

отлична

Термо-
устойчивост 

+150 oC

Loctite 5699
• Идеален за уплътняване на всички видове флан

ци, включително щампована ламарина, където 
се изисква устойчивост на водогликолова смес. 
Нелеплив след 10 минути

P1 NSF Рег. № 122998

Тип 
фланец 

гъвкав

Устойчи-
вост спрямо 

водогликолна 
смес

отлична

Термо-
устойчивост 

-60 oC до 
+200 oC

лагери, втулки, валове, цилиндрични детайли
• Разхлабени лагери, втулки, валове или цилиндрични части, които са се превърнали в овални.
• Предотвратява повторно възникване на корозията и износването в коаксиалните възли.
• Необходимост от увеличаване на якостта.
• Опростяване на монтажния процес.

Loctite 603
• Идеален за залепване на плътно прилепващи 

цилиндрични части
• Особено в случаите, където цялостно обезмас

ляване не е възможно, например лагери
Одобрение от WRAS (BS 6920): 0412505
P1 NSF Рег. № 123003

Якост 

висока

Диаметрична 
хлабина 

до 0.1 mm

Термо-
устойчивост 

+150 oC

Loctite 638
• Найдобра устойчивост спрямо динамични, 

акси ални и радиални натоварвания
• Идеален за валове, зъбни колела, ремъчни 

шайби и подобни цилиндрични части
Одобрен от WRAS (BS 6920): 0511518
Одобрен от DVGW (EN 7511): NG5146AR0619
P1 NSF Рег. № 123010

Якост 

висока

Диаметрична 
хлабина 

до 0.25 mm

Термо-
устойчивост 

+150 oC

Loctite 660
• Идеален за ремонт на износени коаксиални 

части без повторна машинна обработка
• Позволява повторно използване на износени 

лагерни седла, шпонки, ключове, шлицове или 
райбери

• Подходящ за лепене на подложки
P1 NSF Рег. № 123704

Якост 

висока

Диаметрична 
хлабина 

до 0.5 mm

Термо-
устойчивост 

+150 oC
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Смазване
• Необходимо е да се вземат мерки срещу износване и задиране, причинени от триене.
• Устойчив на високи температури и тежки работни условия.

Loctite 8011
• Високотемпературен маслен спрей за вериги
• Устойчивост на окисление удължава 

експлоатационния живот на смазочния 
материал

• Смазва открити механизми, транспортьори и 
вериги при повишени температури до 250°C

H2 P122978 NSF Рег. № 122978

База 

синтетично 
масло

Прило-
жение 

смазване

Работен 
температурен 

диапазон 

-20 oC до 
+250 oC

Loctite 8021
• Силиконово масло
• Смазва метални и неметални повърхности
• Подходящ като разделител
H1 P141642 NSF Рег. № 141642 
Одобрение от PZH

База 

силиконово 
масло

Външен 
вид 

безцветна 
течност

Работен 
температурен 

диапазон 

-30 oC до 
+150 oC

Loctite 8104
• Силиконова грес
• Смазка за клапани и салници
• Смазва повечето пластмасови и еластомерни 

компоненти
H1 P122981 NSF Рег. № 122981

База 

силикон

Прило-
жение 

смазване

Работен 
температурен 

диапазон 

-40 oC до 
+200 oC

Loctite 8105
• Минерална грес. Смазва движещите се части
• Безцветен. Без мирис
• Идеален за лагери, гърбици, клапани и 

транспортьори
H1 P122979 NSF Рег. № 122979

База 

минерално 
масло

Прило-
жение 

смазване

Работен 
температурен 

диапазон 

-20 oC до 
+150 oC

Loctite 8192
• Тефлоново покритие. За неметални и метал

ни повърхности
• Създава плъзгаща се повърхност за свободно 

движение
• Защита срещу корозия. За транспортни 

ленти, плъзгачи и камери
H2 P122980 NSF Рег. № 122980

База 

тефлон

Прило-
жение 

смазване

Работен 
температурен 

диапазон 

-180 oC до 
+260 oC

Loctite 8014
• Метален антисийз за хранителновкусовата 

промишленост
• За компоненти от неръждаема стомана
• Подходящ за влажни околни среди
H1 P123004 NSF Рег. № 123004

Цвят 

бял

Прило-
жение 

смазване

Работен 
температурен 

диапазон 

-30 oC до 
+400 oC

Loctite 8154
• Монтажна паста с MoS2. Цвят  черен. 

Улеснява монтаж и демонтаж на цилиндрич-
ни части

• Издържа на тежки условия на работа
• Смазва и уплътнява цилиндрични части, лаге

ри, зъбни колела при ниска скорост
H2 NSF рег. № 122982

База 

MoS2

Прило-
жение 

смазване

Работен 
температурен 

диапазон 

-30 oC до 
+450 oC
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ремонт и уплътняване
• Запълване на преоразмерени отвори, заглаждане на необработени заварки, ремонт на 

неконструктивни дефекти, уплътняване.

Loctite 330 + 7388
• Бързо втвърдяване, уякчено лепило
• Добра устойчивост на удар
• Идеален за свързване на различни субстрати, 

включително пластмаси, като PVC, фенолни и 
акрилни

Loctite® 330: P1 NSF Рег. № 123005

Време за 
фиксиране 

5 min

Вискозитет 

67.5 Pa•s

Работна 
температура 

-55 oC до 
+100 oC

Loctite 3463
• Metal Magic SteelTM Stick
• Залепва към влажни повърхности и се втвър

дява под вода
• Устойчив на корозия и химикали
• Може да се разпробива, пили и боядисва
• Ремонт на малки пукнатини в отливки и запълва 

извънгабаритни болтови отвори
Loctite 3463: Сертифициран от NSF / ANSI 61 EN

Време за 
работа 

3 min

Време на 
втърдяване 

10 min

Максимална 
температура

120 oC

Loctite 9480
Одобрено за използване в хранително-вкусовата 
промишленост от института Fraunhofer, двуком
понентното епокси лепило е подходящо за 
за  леп ване на метали и по-голямата част от пласт-
масовите части в и около зоната на произ водс-
твото на храни.
Одобрение от KTW (питейна вода)

Време за 
работа

 110 - 
190 min

Време за 
фиксиране 

270 min

Работен 
температурен 

диапазон 

-55 oC до 
+120 oC

Teroson MS 930
MS полимер
• Еластично уплътняване, общо предназначение
• Устойчив на ултравиолетови лъчи и 

атмосферно влияние уплътнител
• Якост на опън (DIN 53504): 1.0 MPa
Статус съгласно FDA, Germanischer Lloyd 
(органолептически тест), BSS 7239

Време за 
образуване 
на корица 

25 - 40 min

Цвят 

бяло, сиво, 
черно

Работен 
температурен 

диапазон 

-50 oC до 
+80 oC

Почистване на ръце 
обработка на повърхности
• Почистване на ръцете, премахване на мастила, бои, смола и трудна за изчистване 

мръсотия - с или без вода.

Loctite 7840
• Биоразградим
• Без разтворител, нетоксичен, неогнеопасен
• Разреден с вода
• Премахва грес, масла, смазочноохлаждащи 

течности и замърсявания в цеховете

Описание

Препарат за
почистване и

обезмасля-
ване

Loctite 7850
• Биоразградим
• Съдържа висококачествен кондиционер за 

грижа за кожата
• Може да се прилага с или без вода
•   Премахва наслоявани замърсявания, 

мръсотия, масло

Описание

Препарат за 
почистване на 

ръце
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масло за дърво oLV 2322 със сертификат 
за храни телно-вкусовата индустрия 
номер за поръчка SAyE-2461

Приложение: За изделия, които са в контакт с хра ни телни 
продукти. Маслото може да се из ползва и за обра ботка на 
мебели за интериор.
разход: 30 – 70 ml/m2 за един слой (минимум 2 слоя)
цвят: Прозрачен
опаковка: 5 l

маСла и леПила за хранително-вКуСовата индуСтрия

лепило за опаковане TERMoLiTE A-140
номер за поръчка QUES-2021

характеристика: Термостопяемо лепило с висока произ-
водителност и висока устойчивост на топлина, отлична 
тер мична стабилност, кратко отворено време и висока на-
чал на лепливост.
област на приложение:  За сглобяване на  крафт хартиени 
кутии, табли, малки кутии и опаковки за замрaзяване. Без 
обгаряне, без миризма. Също така подходящо за залепва-
не на сламки с РР филм при Tetra-Pak процес. 
Осигурява добра адхезия върху  необработена крафт хар-
тия, както и напечатани или лакирани картони.
цвят: Прозрачен
вид: Гранули
опаковка: 20 kg

ADHESIVOS
R

Loctite 7255
• Устойчиво срещу износване покритие, нана-

сяно чрез спрей
• Ултрагладка, керамично подсилена епоксидна 

смола, която осигурява висок гланц, покритие 
с нисък коефициент на триене за защита срещу 
турбуленция и абразия

• Уплътнява и защитава оборудването срещу 
корозия и износване

Одобрение от WRAS (питейна вода)

Време на 
втърдя-

ване 

4 часа

Препоръчи-
телна дебелина 

на слоя 

мин. 0.5 mm

Работен 
темпера-

турен 
диапазон

-30 oC до 
+95 oC

Loctite 7649
• Обработка на повърхностите  базирана на 

активатор и разтворител
• Ускоряване на втвърдяването при пасивни и 

неактивни повърхности
• За големи хлабини при свързването
Одобрение от WRAS (питейна вода)

Живот 
върху 
частта

 ≤ 30 дни

Приложение 

преди 
залепване

Активатор
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3м серия AnTiSLiP цвят Приложение

универсална черна Средна универсална зърнистост.
Размер 25 mm x 20 m

универсална
универсална
универсална

черна
жълто-черна
жълта

Средна универсална зърнистост.
Размер 50 mm x 20 m

220
280

прозрачна
бяла

Серия 200 - фина зърнистост - за мокри 
помещения и места за движение с боси крака.

310
370

черна
сива

Серия 300 - средно фина зърнистост - за зони с 
боси крака или леки обувки.

510 черна Серия 500 - за грапави повърхности.
610
613
620
630
690

черна
жълто-черна
прозрачна
жълта
фотолуминисцентна

Серия 600 - средна зърнистост, създаваща 
фина грапавина за универсални приложения

710 черна Серия 700 - груба зърнистост за индустриална 
употреба

ленти за ограничаване на риска от подхлъзване 3M™ Safety-Walk™ 
Противоподхлъзващите лентите се състоят от абразивни частици, свързани в здрав и издръжлив полимерен филм. 
Обратната страна е покрита с лепило и защитен лайнер. 
ANTISLIP лентите осигурява повърхност устойчива на хлъзгане в промишлени и търговски обекти с интензивен пешехо
ден трафик или леко движение на превозни средства, като: подове на коридори, производствени и складови помещения, 
рампи, стълбища, стълби, аварийни изходи, около и за подложки на машини, около терапевтични съблекални, вани, 
сауни, душове, в зали за спортуване и т.н. Минимална препоръчителна температура за апликация: +4 OC, дори +10 OC.

Спрей за почистване и полиране на неръждаема стомана 3M™ inoX 
Почиства, полира и възвръща лъскав блясък на инокс, неръждаема стомана и други метални 
повърхности. Оставя лек, немазен филм, който предпазва от пръстови отпечатъци, ивици, 
помага да се скрият дефекти и е с приятен цитрусов аромат. Безопасен за използване в 
области, където се приготвят храни, кухни, ресторанти, обо рудване и разни области от 
хранително-вкусовата промишленост. 
NSF® Сертифициран за употреба във федерални инспектирани предприятия за преработка 
на месо и птици. NSF A7 Регистриран. Отговаря на изискванията на NSF Програмата за 
регистрация на нехранителни съединения - почистващи метали и полиращи повърхности 
за нехранителни контактни повърхности.
на водна основа, без разтворители, не съдържа вредни химикали, не е запалим.
Приложение: подходящ за използване при неръждаема стомана, хром, алуминий, лами-
нирани пластмаси, емайл, плексиглас и керамика.

Самозалепваща подложка 3M™ Clean-Walk
• Лепкава материя улавя дребната мръсотия от подметките на обувките при пристъпване 

върху изтривалката.
• Прах, косми и други от колелата на колички остават прилепнали върху почистващата 

повърхност.
• Подложката се състои от 40 или 60 пласта, като всеки лист лесно се отстранява, за да даде 

място на чистия лепкав пласт под него.
• Здраво се прикрепя към повечето гладки и чисти подове, като плочки, мозайка, бетон и др.
• 3М лепилото позволява чисто отлепване след експлоатация.
• Почистваща изтривалка намира приложение при помещения, които изискват хигиенни 

условия – здравни заведения, хранителновкусови производства, лаборатории, електро
ника, бели стаи в предприятията и много други.

3M™ 4300 nomad™ Ultra Clean MAT - висок клас, например за фармацефтичната про миш-
леност.
3M™ 5830 CLEAn-WALK - средно висок клас
3M™ Ultra Clean Economy Line - икономичен клас
Примерни размери: 115 cm x 45 cm, 115 cm x 60 cm, 115 cm x 90 cm, 45 cm x  91 cm

Примерни размери: 19 mm x 18.3 m, 25 mm x 18.3 m, 51 mm x 18.3 m, 102 mm х 18.3 m и др.



41Лични предпазни средствалиЧни ПредПазни СредСтва 
	защита на слуха и  главата

	защита на очите

	дихателна защита

	защита с продукти за еднократна 
употреба

	Продукти за първа долекарска 
помощ

	работни обувки

	работни облекла
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заЩита на Слуха и главата
антифон модел 
Zekler 401

• EN 3521
• Тегло: 227 г
• SNR  26 dB

номер за поръчка:
SKyD-2500

антифон за каска
модел Zekler 401H

• EN 3523
• Тегло: 250 г
• SNR  25 dB

номер за поръчка:
SKyD-2516

антифони модел 3M™ E-A-R Metal 
Detectable с корда, отчитани от 
детекторите за метал

антифони модел  3M™ E-A-Rsoft™ yellow 
neon Earplugs

диспенсер за вътрешни антифони 
модел 3M™ one Touch™ Pro Ear Plugs

лицев щит ZEKLER 10

Каска модел GP 3000 
• Корпус от високоплътен полиетилен 
 (HDPE) без отвори за вентилация
• Със стандартна околошка с 
 регулиране на размера 53 - 62
• Система от полиетиленови 
 ремъци с шест точково 
 окачване за абсорбция на 
 удар
• Възможност за поставяне на 
 подбрадник, антифон и лицев щит
• ЕN 397 + A1 ( 20 OС и 440 V)

номер за поръчка:
BERE-6640 жълта
BERE-6641 синя
BERE-6642 подбрадник

Противоударна шапка модел CAP 2000
• Вътрешна част: ABS
• Външна част: 95% Памук, 
 5% Еластан (Lycra)
• Вложка: EVA пяна
• Вентилация: 4 метални 
 капси с омрежени отвори
• Регулиране: Velcro лента
• ЕN 812 (до 30 OС)

номер за поръчка:
BERE-3578 черна
BERE-3579 тъмносиня

• Подходящи за хранително-вкусовата 
промишленост,  за еднократна 
употреба

• SNR  36 dB
• EN 3522
номер за поръчка: 
SUnD-3207

• За еднократна употреба
• Плик с 500 чифта
• SNR  36 dB
• EN 3522

номер за поръчка: 
SUnD-3060

• Изработен от висококачествена 
пластмаса (ABS)

• Може да се постави на стойка на 
хоризонтална плоскост или да се 
монтира на стена

• Може да се монтира както в 
закрити работни помещения, 
така и навън

• За контейнер с 500 чифта антифо-
ни  SUND2034 или SUND2038 
/поръчва се допълнително/

номер за поръчка: 
SUnD-3032

• Поликарбонатен визьор с 
покритие срещу замъгля-
ване

• Околошка и начелник, изра
ботени от удароустой чив 
поликарбонат с въртящ 
меха низъм за регулиране 
на размера

• Велуреният начелник абсор
бира потта за оптимален 
комфорт

• EN 166 1B

номер за поръчка:
SKyD-2039 комплект лицев щит с начелник
SKyD-2045 сменяем поликарбонатен визьор
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заЩита на оЧите
очила модел ZEKLER 30

очила модел BM12

очила модел ZEKLER 33
могат да бъдат носени върху корективни очила

защитни очила модел BM18

• Поликарбонатни лещи с покритие срещу надраскване и 
замъгляване

• Регулируема еластична лента
• UV защита
• EN 166, EN 170

номер за поръчка:
BERE-2010

• Поликарбонатни лещи с покритие срещу надраскване 
 и замъгляване
• Пълно странично покритие
• UV защита
• Прозрачни и жълти лещи 
 EN 166 1FТN, EN 170
• Сиви лещи EN 166 1FТN, EN 172
номер за поръчка:
SKyD-2003 с прозрачни лещи
SKyD-2056 с жълти лещи
SKyD-2064 със сиви лещи

• Предпазни очила, изработени от прозрачен 
поликарбонат

• Осигуряват отлична види мост с пълно странично 
 покритие и вентилация
• UV защита
• EN 166 1FT и EN 170

номер за поръчка:
SKyD-2004 с прозрачни лещи
SKyD-2055 с жълти лещи

• Поликарбонатни лещи с покритие срещу надраскване
• UV защита
• Тегло: 23 г
• EN 166

номер за поръчка:
SKyD-2532 с прозрачни лещи

дихателна заЩита
целолицева маска SR 200
• Изработена от силикон
• Две клапи за издишване и три за вдишване
• Система от ремъци  с шест точки на окачване
• Ремък за носене на врата
• В комплекта на маската е включен прахов префилтър SR 221, кър
  пичка за почистване, префилтър държач, филтърен адаптор SR 280
• Два вида визьори: поликарбонатен, устойчив на надраскване и 

ламиниран стъклен визьор, устойчив на пръски химикали
• ЕN 136, Клас 3 за поликарбонатен визьор
Клас 2 за стъклен визьор
номер за поръчка:
SUnD-2002 с поликарбонатен визьор
SUnD-2057 с ламиниран стъклен визьор

• Поликарбонатни лещи с покритие срещу надраскване 
• UV защита
• Регулируем наклон на лещите
• Мека носова част
• Тегло: 23 г
• EN 166
номер за поръчка:
SKyD-2533 с прозрачни лещи

очила модел UVEX 9301
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ръкавици модел GUiDE 622

заЩита С ПродуКти за едноКратна уПотреБа

Сгъваема трислойна маска
• Материал: полипропилен
• Цвят: зелен
•  С ластици или с връзки
   ЕN 14683, Type II ,CE

Боне
• Материал: полипропилен
• Опаковка: 100 броя в плик
   СЕ

номер за поръчка: размер:  
SKyD-2091 7
SKyD-2087 8

Боне къдраво
• Материал: полипропилен, сгънато
• Опаковка: 100 броя в плик 
• Размер: единствен 50 см
   СЕ

• Материал: нитрил без 
талк, сини

• Дължина: 24 сm 
• Дебелина: 0.12 mm

• Кутия: 100 броя 
   CE 0197, EN 420, EN 374, 
 Категория 1

Полумаска SR 100
• Изработена от силикон
• Две клапи за издишване
• Регулируем еластичен Vобразен ремък с комфортна подложка 

за опора на главата
• В комплекта на маската е включен прахов префилтър SR 221, 

кърпичка за почистване, префилтър държач и найлонов плик с 
цип за съхранение

• EN 140
номер за поръчка: 
SUnD-1004 размер S/M
SUnD-1003 размер M/L
SUnD-3190 размер L/XL

филтри за целолицеви и полумаски 
SUnD-1010 Прахов префилтър SR 221 /5 броя в опаковка/
SUnD-1011 Прахов филтър SR 510 (P3)
SUnD-1018 химически филтър SR 217 (A1) 
SUnD-1009 химически филтър SR 218 (A2)
SUnD-2003 химически филтър SR 298 (AX)
SUnD-1019 химически филтър SR 315 (ABE1)
SUnD-1021 химически филтър SR 294 (ABE2)
SUnD-1012 химически филтър SR 297 (ABEК)
SUnD-1022 химически филтър SR 316 (K1)
SUnD-2012 Комбиниран филтър SR 299-2 (ABEK1-Hg-P3)

номер за поръчка: размер:  
SKyD-2092 9
SKyD-2090 10
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наметало за еднократна 
употреба с копчета
• Материал: мек нетъкан полипропи

лен 35 г/м2, със закопчаване с 
копчета отпред, с яка и джоб.

• Опаковка: 5 броя в плик
    СЕ

Боне за брада
• Материал: нетъкан полипропилен, 

бяло, с ластик, дишащо
• Размер: 53 x 22 см; СЕ
• Опаковка: 100 броя в опаковка

Санитарни терлици
• Материал: полипропилен
• Опаковка: 100 броя в плик 
   СЕ

Санитарни терлици
• Материал: полиетилен, с устойчиво  

на  разкъсване ходило
• Опаковка: 100 броя в плик 
   СЕ

ръкавели
• Материал: полиетилен, с ластик в 

двата края 
• Опаковка: 50 броя в плик 
  СЕ

Полумаски за еднократна употреба
SEGR-2001  модел Cn P1 без клапан
SEGR-2002  модел Cn P1V с клапан
SEGR-2019  модел FS 913 V FFP1 с клапан
SEGR-2004  модел Cn P2 без клапан
SEGR-2005  модел Cn P2V с клапан
SEGR-2018  модел FS 923 V FFP2 с клапан
SEGR-2007  модел Cn P3V с клапан 
Подходящи за среда със съдържание на твърди 
и течни частици с концентрация до:
Клас Р1 - 4 пъти граничната стойност
Клас Р2 - 12 пъти граничната стойност
Клас Р3 - 50 пъти граничната стойност

гащеризон Microgard® 2000 Standard

Материал: микропорест, многопластов полиетилен.  
Антистатичен.
Цвят: бял, зелен
СЕ, Категория 3
Тип 5 – ЕN 13982
Тип 6 – ЕN 13034
ЕN 14126
EN 11495
EN 10732
DIN 32781

Сфери на приложение:
• Фармацевтична индустрия
• Селско стопанство
• чиста стая
• Боядисване
• Местопрестъпление
• Ветеринарни услуги

номер за поръчка:           цвят:
WH20-B-00-111                    бял
GR20-B-00-111                      зелен
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ПродуКти за ПЪрва долеКарСКа ПомоЩ

диспенсер с лепенки 490750 син
Съдържа:
2 x 35 сини лепенки 
(6735CAP-21 броя с размер 72 х 19 мм и 14 броя с размер 72 х 25 мм)
Всяка лепенка е стерилна и в индивидуална опа ковка. Сините лепенки са специално 
разрабо те ни за употреба в хранително-вкусовата промиш леност.
номер за поръчка: CEDE - 2022

мини панел за първа помощ 191400
Малък пластмасов панел с лепенки и превър зоч ни ма териали. Подходящ също така за 
камиони и ванове.
Съдържа:
1910 - 4-в-1 превързочен материал - 1 брой
1911 - 4-в-1 мини превързочни материали - 3 броя
490700 - диспенсер с лепенки; ключ за диспенсера
размери: 25 x 40 x 5 cм
номер за поръчка: CEDE - 2003

душ за очи модел 3863
• Монтира се на стена. Изработен е от 

неръждаема стомана и хромиран месинг
• Всяка отделна пръскаща глава има 

вграден контрол на дебита и филтър
• Дебит: 14 л/мин
• Размери: 40 х 19.5 х 35.3 см
• Тегло: 3 кг
• Доставя се с указателна табела

номер за поръчка:  KRUS-2001

Комбиниран душ за очи, лице и тяло модел 3873
• Монтиран е на стойка. Тръбите са изработени от галванизирана стомана, а 

пръскащите глави от неръждаема стомана
• Всяка отделна пръскаща глава има вграден контрол на дебита и филтър
• Дебит:
   душ за тяло 76 л/мин
   душ за очи 28 л/мин
• Размери: 40 х 232 х 79 см
• Тегло: 20 кг
• Доставя се с указателни табели и знаци

номер за поръчка:  KRUS-2003

725200 разтвор за промиване 
на очи
500 мл стерилен разтвор без  консерванти за 
еднократна употреба. Може да се монтира 
на стена, посредством конзола 7200.
Опаковка: 2 бутилки
номер за поръчка: 
CEDE – 2024 разтвор за очи опаковка 
                2 бутилки по 500 мл
CEDE – 2013 конзола за стена 
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Категория: S2 SRC
Сая: водонепропусклив микрофибър
Подплата: антибактериална
Стелка: AIR BIENCE 
ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: метално (200 J)
размери: 36 - 48
En iSo 20345:2012

раБотни оБувКи

обувки модел LUCERnA S2 25026 00-A обувки модел ViEnnE S2 25048 00-A

Категория: S2 SRC
Сая: водонепропусклив микрофибър
Подплата: антибактериална
Стелка: AIR BIENCE 
ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: метално (200 J)
размери: 35 - 48
En iSo 20345:2012

Категория: S2 SRC
Сая: водонепропусклив микрофибър
Подплата: антибактериална
Стелка: AIR BIENCE 
ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: метално (200 J)
размери: 36 - 48
En iSo 20345:2012

обувки модел ST.MoRiTZ S2 25027 00-A обувки модел ViLLACH S2 25021 02-A

Категория: S2 SRC
Сая: водонепропусклив микрофибър
Подплата: антибактериална
Стелка: AIR BIENCE 
ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: метално (200 J)
размери: 36 - 48
En iSo 20345:2012

Категория: S2 SRC
Сая: водонепропусклив микрофибър
Подплата: 100% полиестер, дишаща, устойчива на 
износване
Стелка: FTGAIR WHITE, с възможност за пране
ходило: полиуретан
Бомбе: метално (200 J), размер 11
размери: 34 - 48
En iSo 20345:2012

обувки модел EXPS 1208 o1 обувки модел CHEF WHiTE S2

Категория: O1 
Сая: микрофибър
Подплата: устойчива на износване, дишащ и 
въздухопропусклив текстил
Стелка: дишащ текстил
ходило: двуслоен полиуретан
размери: 36 - 47
En iSo 20345:2011

оБувКи за хранително-вКуСова и фармацевтиЧна индуСтрия
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Категория: S3 SRC              
Сая: водонепропусклив текстил и кожа, специално 
обработена срещу износване
Подплата: PLASMAFEEL
Стелка: TECH SOFT  сменяема, абсорбираща, 
антибактериална 
ходило: Pu/TPu полиуретан/термополиуретан 
Бомбе: композитно POWER CAP®  XL (11.5)  200 J
Композитна пластина в ходилото 
TEXon Enigma Zero HT2
размер: 35 - 49
En iSo 20345:2012  ESD class 2

Категория: S3 SRC              
Сая: водонепропусклив текстил и кожа, специално 
обработена срещу износване
Подплата: PLASMAFEEL
Стелка: TECH SOFT  сменяема, абсорбираща, 
антибактериална 
ходило: Pu/TPu полиуретан/термополиуретан 
Бомбе: композитно POWER CAP®  XL (11.5)  200 J
Композитна пластина в ходилото 
TEXon Enigma Zero HT2
размер: 35 - 48
En iSo 20345:2012  ESD class 2

обувки модел TRoPEA S3 25116 36LA обувки модел inDiAnAPoLiS BLACK 
LoW S3 50351 03LA

Сая: естествена кожа, с каишка, регулираща височината 
на саята
Стелка: естествена кожа
ходило: Полиуретан, противоплъзгащо
Бомбе: няма
размер: 39 - 46
Сертификати: CE
En iSo 20347

отворени обувки (сабо) модел 4101-21 отворени обувки (сабо) модел SM3-21 

Сая: естествена кожа, с подвижна и регулируема 
пристягаща каишка
Стелка: естествена кожа, анатомична и 
антибактериална
ходило: Полиуретан, противоплъзгащо
Бомбе: няма
размер: 35 - 48
Сертификати: CE
En iSo 20347

оБувКи ПоловинКи
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Категория: S3 SRC
Сая: водонепропусклив, дишащ, безшевен текстил 
Подплата: PLASMAFEEL влагоабсорбираща; отлична 
устойчивост на износване и протриване
Стелка: TECH SOFT – сменяема, антибактериална, с 
активен въглен, с енергиен абсорбер
ходило: Pu / TPu, анатомично ходило
Бомбе: POWER CAP® -200 J
Композитна пластина в ходилото
 размер: 35 - 49
En iSo 20345

Категория: S1P SRC
Сая: SAFETY TEX с мека яка около глезена
Подплата: 100% дишащ полиестер
Стелка: FTG SPORTLITE
ходило: SPORT SOLE двуслоен полиуретан
Бомбе: Композитно Thin cap (200 J)
HRP композитна пластина в ходилото
размери: 38 - 47
En iSo 20345

обувки модел MUGELLo S1P обувки модел LE MAnS S3

Категория: S3 SRC
Сая: водонепропусклива кожа
Подплата: антибактериална, дишаща, 
влагоабсорбираща
Стелка: сменяема, антистатична, анатомична
ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: композитно XL (200 J)
Композитна пластина в ходилото
размери: 38 - 51
En iSo 20345

Категория: S3 SRC
Сая: водонепропусклив HIGHTEX с мека яка 
около глезена
Подплата: 100% дишащ полиестер
Стелка: FTG Sportlite
ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: композитно THIN CAP (200 J)
HRP композитна пластина в ходилото
размери: 35 - 47
En iSo 20345

обувки модел KAyAK S3 обувки модел MonRo RTX S3 SRC

Категория: S1P SRC
Сая: черен микрофибър с HIGHTEX елементи
Подплата: 100% полиестер, дишаща
Стелка: LIGHT&SOFT, антистатична и дишаща
ходило: полиуретан
Бомбе: композитно TOP COMPOSITE (200 J)
HRP композитна пластина в ходилото
размери: 36 - 48
En iSo 20345

обувки модел niCE S1P

Категория: S1 SRC
Сая: сив велур, с HIGHTEX елементи
Подплата: 100% полиестер, дишаща
Стелка: WINDRY®, антибактериална, дишаща
ходило: полиуретан
Бомбе: метално (200 J)
размери: RUNNER 34  48
En iSo 20345

обувки модел RUnnER S1
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оБувКи Боти

Категория: S3 SRC
Сая: водонепропусклива кожа
Подплата: PLASMAFEEL
Стелка: FUSSTATIC  сменяема, абсорбираща, 
антистатична
ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: метално (200 J)
Композитна пластина в ходилото 
TEXon Enigma Zero HT2
размер: 36 - 48
En iSo 20345:2012

Категория: S3 SRC
Сая: водонепропусклива лицева кожа
Подплата: PLASMAFEEL
Стелка: FUSSTATIC  сменяема, абсорбираща, 
антибактериална
ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: композитно POWER CAP® (200 J)
Композитна пластина в ходилото 
TEXon Enigma Zero HT2
размер: 36 - 48
En iSo 20345:2012

обувки модел ViBo S3 25138 11LA обувки модел KAnSAS S3 23321 01LA

обувки модел inDiAnAPoLiS BLACK MiD  
S3 50352 03LA

обувки модел LEGEnD S3 SRC

Категория: S3 SRC
Сая: водонепропусклива лицева кожа с 
HIGHTEX елементи 
Подплата: 100%  дишащ полиестер
Стелка: LIGHT&SOFT, антистатична и дишаща
ходило: двуслоен полиуретан 
Бомбе: композитно TOP COMPOSITE (200 J)
HRP композитна пластина в ходилото 
размери: 35 - 47
En iSo 20345:2011 

Категория: S3 SRC                      
Сая: водонепропусклив текстил и кожа, специално 
обработена срещу износване
Подплата: PLASMAFEEL
Стелка: TECH SOFT – сменяема, абсорбираща, 
антибактериална 
ходило: Pu/TPu полиуретан/термополиуретан 
Бомбе: композитно POWER CAP®  XL (11.5)  200 J
Композитна пластина в ходилото 
TEXon Enigma Zero HT2
размер: 35 - 49
En iSo 20345:2012  ESD class 2 

обувки модел niRo S3 SRC
Категория: S3 SRC
Сая: водонепропусклива кожа
Подплата: антибактериална, дишаща, 
влагоабсорбираща
Стелка: сменяема, антистатична, анатомична
ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: композитно XL (200 J)
Композитна пластина в ходилото
размери: 38 - 51
En iSo 20345
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защитни ботуши модел SAFE S5 работни ботуши модел 107501

материал: PVC
ходило: PVC устойчиво на масла, антистатично, 
противохлъзгащо SRA
размери: 38 - 47
цветове: тъмно зелен
En 20347

материал: PVC
Категория: S5
ходило: PVC устойчиво на масла, антистатично, 
противохлъзгащо SRC
Бомбе: метално (200 J)
метална пластина в ходилото
размери: 36 - 48
цветове: жълт, тъмно зелен
En 20345

БотуШи

изработено от термопластичен полиуретан
Противохлъзгащо половин ходило
Подвижна и сменяема каишка
Предпазен език в предната част
метално бомбе (200 J)
размери:
S - 35 до 39, M - 40 до 44, L - 45 до 48
En iSo 20345:2011
En iSo 20344:2011
En 12568:2010
мярка за поръчка: 
Кутия от 5 различни чифта (MLPPuK)
Кутия с S – 1 брой, M – 2 брой, L – 2 брой
мярка за поръчка: 
Кутия от 5 еднакви чифта (MLPPuL)
Кутия с 5 чифта бомбета от един и същи размер -
S, M или L

Протектор за обувки с метално бомбе 
MiLLEniUM PiED PRoTECT TPU
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тъкан: 35/65  П/ПЕ, 145 г/м2

размери: 38 - 64
En 13688
туника 5014 - втален силует, с къс 
ръкав, два долни джоба.
Панталон 5008 - комфортен модел с 
ластик в колана на талията.

номера за поръчка:
5014 туника
5008 Панталон

тъкан: 35/65  П/ПЕ, 145 г/м2

размери: 38 - 64
En 13688
туника 5007 - прав силует, с къс ръкав 
и V-образно деколте, един джоб на 
гърдите вляво и два долни джоба.
Панталон 5008 - комфортен модел с 
ластик в колана на талията.

номера за поръчка:
5007 туника
5008 Панталон

тъкан: 35/65  П/ПЕ, 145 г/м2

размери: 38 - 64
En 13688
туника 5011 - втален силует, V-образ-
но деколте и закоп чаване с копчета, 
с къс ръкав, един джоб на гърдите 
вляво и два долни джоба.
Панталон 5008 - комфортен модел с 
ластик в колана на талията.

номера за поръчка:
5011 туника
5012 Панталон

раБотни оБлеКла

дамски комплекти туника и панталон
Облеклата могат да бъдат изработени от плат със състав памук / полиестер и тегло от 96 г/м2 до 200 г/м2, който се 
характеризира с голяма износоустойчивост и запазване на цвета при многократно пране. Облеклата са леки и практични, 
могат да бъдат произведени с  къс или дълъг ръкав и цвят по избор на клиента. Панталонът може да е с ластик, с връзки 
или колан, гайки и цип. Джобовете могат да бъдат външни или вътрешни.

модел 5007 / 5008 модел 5011 / 5012 модел 5014 / 5008
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туника с дълъг ръкав 5022 
Цвят: бял / тъмно син
Размер: XS  XXXL

Панталон права свободна 
кройка с ластик в кръста 5012
Цвят: бял  Размер: XS  XXXL

туника с къс ръкав 5025
Цвят: зелен
Размер: XS  XXXL

Панталон права свободна кройка 
с ластик в кръста 5026
Цвят: зелен  Размер: XS  XXXL

мъжка манта 5029
Цвят: бял
Размер: S  XXXL

дамска манта 5030
Цвят: бял
Размер: S  XXXL

туника с къс ръкав 5001 
Цвят: тъмно син / бял
Размер: XS  XXXL

Панталон права свободна 
кройка с ластик в кръста 5002
Цвят: тъмно син  Размер: XS  XXXL

туника с къс ръкав 5006
Цвят: бял / син
Размер: XS  XXXL

Панталон права свободна 
кройка с ластик в кръста 5005
Цвят: син  Размер: XS  XXXL

туника с къс ръкав 5019
Цвят: бял / жълт
Размер: XS  XXXL

Панталон права свободна 
кройка с ластик в кръста 5020
Цвят: жълт  Размер: XS  XXXL
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основна тъкан: 65% полиестер, 35% памук,  285 г/м2 
гарнитури: Canvas 65% полиестер, 35% памук,  320 г/м2

размери: 38-70
яке - закопчаване отпред с цип, покрит с пластрон, два долни и два горни джоба с капаци, джоб за мобилен телефон на 
левия ръкав.
Панталон - два предни вътрешни джоба, двоен инстру мен тален джоб на десния крачол, джоб с капак на левия крачол, 
два задни джоба с капаци.
Полугащеризон - джоб с капак на гърдите, два предни вътрешни джоба,  двоен инструментален джоб на десния крачол, 
джоб с капак на левия крачол, два задни джоба с капаци.

номера за поръчка:
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яке 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317
Панталон 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327
Полугащеризон 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337

Серия облекла Highline
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номера за поръчка:

цвят
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яке 0106 0107 0108 0109 0110 0151 0191
Панталон 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187
Полугащеризон 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177

Tъкан: 100% памук,  290 г/м2 

размери: 42 - 64
яке - закопчаване отпред със скрити копчета, два долни джоба, 
два горни джоба с капаци, един вътрешен джоб.
Панталон - два предни джоба, подсилени в долния край, 
инструментален джоб на десния крачол, джоб с капак на левия 
крачол с джоб за мобилен телефон в него, заден джоб с капак.
Полугащеризон -  голям джоб с цип на гърдите и върху него 
по-малък джоб, два предни джоба, подсилени в долния край,  
инструментален джоб на десния крачол, джоб с капак на левия 
крачол, заден джоб с капак.

Серия облекла BW 290
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номера за поръчка:
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1610-01 1610-02 1610-03 1610-04

Tъкан: 100% памук, 240 г/м2 
размери: S  3XL
En 13688

яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон, два джоба на гърдите 
с капаци и закопчаване с лента велкро, два долни джоба, джоб за 
мобилен телефон с капак на левия ръкав, маншети на ръкавите 
със закопчаване с лента велкро.
Полугащеризон - закопчаване отпред и отстрани с копчета, 
два долни странични джоба, джоб с цип на платката на гърдите, 
един заден и един инструментален джоб на десния крачол, джоб 
с капак отстрани на левия крачол, джобове за наколенки.

летен комплект яке и полугащеризон 
модел 1610 
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Серия летни облекла 1660 
тъкан: 35/65  П/ПЕ, 200 г/м2

размери: S  3XL
En 13688

яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон, два джоба на гър-
ди те с капаци и закопчаване с лента велкро, два долни джоба, 
джоб за мобилен телефон с капак на левия ръкав, маншети на 
ръкавите със закопчаване с лента велкро.
Полугащеризон - закопчаване отпред и отстрани с копчета, 
два долни странични джоба, джоб с цип на платката на гърдите, 
един заден и един инструментален джоб на десния крачол, джоб 
с капак отстрани на левия крачол, джобове за наколенки.
Панталон - закопчаване отпред с копчета, два долни стра нични 
джоба, един заден и един инструментален джоб на десния кра-
чол, джоб с капак отстрани на левия крачол, джобове за на-
коленки.

номера за поръчка:      цвят 
1660-01                                  тъмносиво / светлосиво / черно

Серия летни облекла модел 1660 
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тъкан: 100% памук, 240 г/м2

размери: S  3XL
En 13688
Закопчаване отпред и отстрани с копчета, два долни стра
нични джоба, джоб на гърдите с цип, покрит с капак и 
за  копчаване с тик-так копчета, един заден и един инстру-
ментален джоб на десния крачол. 

номера за поръчка:               цвят 
101609-03                                      Кралскосиньо / жълто
101609-06                                      Сиво / червено

тъкан: 100% памук, 240 г/м2

размери: S  3XL
En 13688
Закопчаване отпред с копчета, два долни странични джо
ба, един заден  и един инструментален джоб на десния кра-
чол. 

номера за поръчка:                цвят 
201609-06                                      Кралскосиньо / жълто
201609-07                                      тъмносиньо / кралскосиньо

Полугащеризон модел 101609 Панталон модел 201609 

номер за 
поръчка:

цвят

0158-01 Бяло

0158-02 Сиво

0158-03 жълто

0158-04 оранжево

0158-05 Червено

0158-06 Кралскосиньо

0158-07 тъмносиньо

0158-08 Черно

тениска с къс ръкав модел 0158 
Изработена от трико 100% памук, 155 г/м2

размери: S  XXXL

номер за 
поръчка: 

цвят

0000-01 Бяло

0000-02 Сиво

0000-03 жълто

0000-04 оранжево

0000-05 Червено

0000-06 Кралскосиньо

0000-07 тъмносиньо

0000-08 Черно

тениска с къс ръкав модел 0000
Изработена от трико 100% памук, 180 г/м2

размери: S  XXXL
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Поларена блуза с цип модел inuit Fleece
тъкан: 100% полиестер
размери: XS  3XL
Изработена от водо- и ветроотблъскваща високотехноло гична материя. 
Мека подплата отвътре. Контрастен шев на гърдите, ръкавите и гърба.
Закопчаване отпред с цип, два странични джоба с цип.

номера за поръчка:
цвят Черно Червено Сиво Кралскосиньо

3720 3721  3722 3723

Softshell яке модел Highline
тъкан: 100% полиестер с термополиуретанова промазка и полар отвътре
размери: XS  5XL
Изработено от водоотблъскваща и ветроустойчива мате рия. Закопчаване 
отпред с цип, два странични джоба с цип и един на гърдите. Регулиране на 
талията с шнур, а на китките с велкро.

номера за поръчка:
цвят Кралскосиньо Светлосиво тъмносиво зелено

 2380 2381 2382 2385

зимни шуби серия Highline ветро- и  водозащитни
външна тъкан: 100% полиестер с термо-полиуретанова промазка, със 
светлоотразителен кант 3MTM ScotchliteTM  
вата: 100% полиестер
хастар: 100% полиестер
размери: XS  5XL
Закопчаване с цип, покрит с пластрон с тиктак копчета, подлепени 
во до непропускливи шевове, два долни джоба с ципове, два джоба на 
гърдите с капаци, качулката може да се прибира в яката, вътрешен джоб. 
Еластични маншети, регулируеми с лента велкро, шнур за регулиране в 
областта на талията.

номер за поръчка:

цвят Кралскосиньо / 
тъмносиньо

Светлосиво / 
тъмносиво

тъмносиво / 
черно

зелено / 
черно

2300 2301 2302 2305
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номера за поръчка:
цвят Кралскосиньо/ 

тъмносиньо/  
червено

тъмносиньо/ 
кралскосиньо/ 
сиво 

Светлосиво/ 
тъмносиво/ 
червено

3020-01 3020-02 3020-03

зимен комплект яке и полугащеризон 
модел 3020
външна тъкан: 100% памук, 240 г/м2

вата: капитонирана 100% полиестер 150 г/м2 на предните 
части и гърба на якето и 120 г/м2 на ръкавите на якето и 
полу гащеризона
хастар: 100% полиестер
размери: S  3XL
En iSo 13688
яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон, два джоба на 
гърдите с капаци и закопчаване с лента велкро, два долни 
джоба, джоб за мобилен телефон с капак на левия ръкав, 
ластични маншети на ръкавите, сваляща се топла качулка.
Полугащеризон - закопчаване отпред с копчета, два долни 
странични джоба, джоб с цип на платката на гърдите, един 
заден  и един инструментален джоб на десния крачол, джоб 
с капак отстрани на левия крачол, джобове за наколенки.

номера за поръчка:
цвят тъмносиньо / кралскосиньо Черно / сиво

3015-01 3015-02

зимен комплект яке и полугащеризон 
модел 3015
външна тъкан: 100% ПЕ (промазка)
вата: капитонирана 100% полиестер 150 г/м2 на предните 
час ти и гърба на якето и 120 г/м2 на ръкавите на якето и 
полу гаще ризона
хастар: 100% полиестер
размери: S  3XL
En iSo 13688
яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон,  два джоба на 
гърдите с капаци и закопчаване с лента велкро,  два долни 
вътрешни джоба,  ластични маншети на ръкавите, сваляща 
се топла качулка. Светлоотразителен кант на гърдите и 
гърба и светлоотразителна лента на ръкавите.   
Полугащеризон - закопчаване отпред с копчета, два долни 
странични джоба, джоб с цип на платката на гърдите, един 
заден джоб с капак и закопчаване с лента велкро и един 
инструментален джоб на десния крачол. Светлоотрази-
телен кант на платката на гърдите и светлоотразителна 
лента на крачолите.

зимна шапка плетена модел 602 
материал: 100% Акрил
размер: един
цвят: бяло, червено, кралскосиньо, зелено
номера за поръчка:
цвят Кралскосиньо зелено Червено Бяло

6020 6021 6022 6024
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	метачни машини

	Подопочистващи машини

	дозиращо сензорно устройство за дезинфектант за ръце 

	индустриална канало-почистваща техникa  

	машини за почистване със сух лед
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метаЧни маШини

ръчноводими метачни машини
Comac CS 50
Приложение: Подходящи за почистване както на малки 
вътрешни помещения, така и на средни до големи външни 
пространства. Те са ръчноводими, компактни и изключи-
телно маневрени. CS50 може да бъде захранвана с батерии 
или бензин.
Предимства:
• Лесно подменяем филтър от 2.5 m2 и електрическо из-

тупване на филтъра (като опция).
• Незаменим при почистване на ъгли и стени.
• Възможност за повдигане на страничната четка.

технически характеристики

модел CS 50 B CS 50 BT CS 50 H CS 50 HT
Производителност m²/h 2 275 2 600 2 275 2 600
работна ширина с 
централна четка mm 500 500 500 500

работна ширина със 
странична четка mm 650 650 650 650

задвижване traction - механично - механично
електромотор V/W 12 / 600 12 / 600 - -
двигател с вътрешно горене Hp  -  - 3 (Honda) 3 (Honda)
начин на изпразване ръчно ръчно ръчно ръчно
Контейнер за отпадъци l 40 40 40 40
Площ на филтъра m2 2.5 2.5 2.5 2.5
изтупване на филтъра механично механично механично механично
Батерия V/Ah 12 / 140 12 / 140  -  -
размери, д / Ш / в mm 1430 / 1000 / 660 1430 / 1000 / 660 1430 / 1000 / 660 1430 / 1000 / 660
тегло на машината без 
батерии kg 67 75 70 78

Седалкови метачни машини
Comac CS 700
Приложение: Подходящи за почистване на търговски 
площи до 10 000 m2. CS700 B са машини за метене с авто ма-
тична тяга, задвижвани от батерии или двигател с вътреш-
но горене, с работна ширина 70 cm (централна чет ка). 
Бункерът за отпадъци е с ръчно изпразване. 
Предимства:
• Филтър с голяма площ, отличен за филтриране на голямо 

количество фин прах.
• Устройство за повдигане на клапата, активирано с педал, 

улеснява почистването на груби отпадъци.
• Плаващата и саморегулираща се централна четка е вина

ги в контакт с повърхността.
• Бензиновата версия е изцяло оборудвана с хидравлична 

система, без електронна карта.

CS 50 BT

CS700 B
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технически характеристики
модел CS700 B CS700 H
Производителност m²/h 6 700 6 700
работна ширина с централна четка mm 700 700
работна ширина със странична четка mm 850 850
работна ширина с 2 странични четки mm 1 050 1 050
Traction мотор V/W 24 / 400 хидравличен
двигател с вътрешно горене Hp  - 5.5
начин на изпразване ръчно ръчно
Контейнер за отпадъци l 90 90
Площ на филтъра - хартия / текстил m2 5/4 5/4
Батерии – 4 броя V/Ah 6 / 210  -
размери, д / Ш /в mm 1600 / 1310 / 940 1600 / 1310 / 940
тегло на машината kg 358 297

ръчноводими подопочистващи машини Comac Vispa 35
Приложение: Малка и маневрена подопочистваща машина, която лесно почиства в ъглите и покрай стени.
Предлага се в следните варианти: 
Vispa 35 B - вариант с батерии. Тя е без кабели за най-добра маневреност в малки и претъпкани помещения.  
Vispa 35 E - вариант на ток. 
Vispa 35 BS - вариант с ролкови четки, на батерии. 
Предимства:
• Увеличава производителността на оператора с 30% в сравнение с ръчно почиствaне.
• Максимална хигиена  мръсотията се събира в резервоара, който се отстранява лесно за изпразване.
• Измива и подсушава перфектно дори в завои, благодарение на комбинираното действие на всмукателния мотор и 

гумената лента.

технически характеристики

модел Vispa 35 B Vispa 35 E Vispa 35 BS
Производителност m²/h 1 000 800 1 010
работна ширина mm 350 350 335
Ширина на смукателя mm 440 440 525
резервоар за разтвора l 10 8 10
резервоар за отпадна вода l 10 10 10
Сила на засмукване mbar 72 72 72
Батерия V/Ah 12 / 62  - 12 / 62
размери на машината, д / Ш / в mm 682 / 1018 / 440 620 / 1050 / 440 718 / 1105 / 460
тегло на машината kg 67 35 67

Vispa 35 B Vispa 35 E Vispa 35 BS

ПодоПоЧиСтваЩи маШини
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ръчноводими подопочистващи машини Comac Vispa XL
Приложение: Идеалното решение за почистване на подове в помещенията на фирмите за почистване, в секторите 
HoReCa, търговията на дребно, благосъстоянието и спорта, както и всички повърхности до 1600 m2. Предлага се във 
версия с дискова четка и в орбитална версия и двете с 43 cm работна ширина.
Предимства:
• Здрав и надежден дизайн със защитна структура от полиетилен на всички механични части; компактност за практична 

и лесна работа във всяка ситуация.
• Това е идеалната машина за безопасно почистване на площи, посещавани от много хора. Осигурява безупречни 

резултати на почистване и изсушаване.
•  Удобството за потребителя и лесната поддръжка го правят перфектен дори за понеопитни оператори.
• Технологията ECO Mode намалява нивото на шума и консумацията, така че да може да се използва и в чувствителни на 

шум среди.
• Орбиталната глава на четката позволява поголяма производителност и пониска консумация.
• Въртящ се на 180O смукател, лесни за подмяна гумени ленти.

технически характеристики

модел Vispa XL Vispa XL orbital
Производителност m²/h 1 600 1 600

работна ширина mm 430 430

Ширина на смукателя mm 516 516

обороти на четкaтa rpm 140 -

вибрации на орбиталната глава в минута  - 2 300

резервоар за разтвора l 25 25

резервоар за отпадна вода l 27 27

Сила на засмукване mbar 68 68

Батерии – 2 броя V 12 12

размери на машината, д / Ш / в mm 895 / 1215 / 530 895 / 1215 / 530

тегло на машината kg 105 105

Vispa XL Vispa XL orbital
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ръчноводими подопочистващи машини Comac Antea 50
Приложение: Ръчноводима подопочистваща машина, която предлага високи резултати както при поддръжка, така и за 
основно почистване на силно замърсени подове до 2200 m². Предлагат са различни модели:
1. Версия с дискова четка, с кабел (Е) или на батерии (B), Traction версия (BT).
2. Версия traction с 2 цилиндрични четки (BTS)
3. Орбитална версия (BTO)
Предимства:
• Универсалност, благодарение на компактния размер, интуитивно задвижване с малко и лесни за управление бутони.
• Пълна достъпност до компонентите за полесна поддръжка.
• Рамка от пресован алуминий.
• Лесно почистване: специално покритие, което предотвратява залепването на мръсотията по повърхността на маши

ната, улеснявайки почистването и дезинфекцията на резервоара (опция).
• Антибактериални резервоари, идеални за сферата на здравеопазването (опция).
• Енергоспестяване и безшумна работа <66 dB (A) благодарение на Eco устройство (traction версии).
• Контрол на консумацията на вода и препарат чрез CDS система (опция, само traction версии).

технически характеристики

модел Antea 50 E Antea 50 B Antea 50 BT Antea 50 BTS Antea 50 BTo
Производителност m²/h 1 250 1 250 1 780 1 780 1 780

работна ширина mm 508 508 508 500 508

Ширина на смукателя mm 700 700 700 700 700

резервоар за разтвора l 40 40 40 40 40

резервоар за отпадна 
вода 

l 60 60 60 60 60

Сила на засмукване mbar 121.5 124 124 124 124

Батерии – 2 броя V/Ah  - 12 / 112 12 / 112 12 / 112 12 / 112

размери, д / Ш / в mm 1177 / 992 / 591 1177 / 992 / 591 1177 / 1009 / 591 1156 / 1009 / 612 1071 / 1009 / 591

тегло на машината kg 80 156 163 166 165

Antea 50 E-B-BT Antea 50 BTS Antea 50 BTo orbital
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Седалкова подопочистваща машина Comac innova 60 B
Приложение: Задвижвана от батерии подопочистваща машина с автоматична тяга, с 1 дискова четка и работна ширина 
от 61 cm. Изключително удобна за почистване на повърхности от 1200 m2. 
Предимства:
• До 4 часа непрекъснато използване благодарение на оптимизиране на потреблението на енергия.
• Компактен размер, който позволява на машината да премине дори през традиционните врати или да бъде превозена 

в асансьори.
• Използване дори в среда, чувствителна към шума, като например старчески домове и болници, благодарение на много 

ниското ниво на акустично налягане.

технически характеристики

модел innova 60 B

Производителност m²/h 3 660

работна ширина mm 610

Ширина на смукателя mm 780

резервоар за разтвора l 100

резервоар за отпадна вода l 130

Сила на засмукване mbar 91

Батерии – 4 броя V/Ah 6 / 210

размери, д / Ш / в mm 1495 / 1320 / 680

тегло на машината с батерии kg 349
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дозираЩо Сензорно уСтройСтво за дезифеКтант за рЪце CoMAC
Благодарение на тази стойка може да се създаде санитарна станция на всяко място. Колоната е идеална за поставяне във 
фоайетата на компании, търговски центрове, супермаркети, кафенета, училища, болници и навсякъде, където има нужда 
от борба с разпространението на микроби. Разпределението на дезинфектиращия гел за ръце се активира автоматично от 
сензор. Просто и безопасно: когато поставите ръцете си отдолу, дозаторът отпуска предварително зададено количество 
дезинфектант, като се избягва директен контакт с повърхностите. Колоната е проектирана с вградени скоби, които 
позволяват монтирането на стена, в случая основата трябва да бъде премахната.
В допълнение, дозаторът е снабден с многократна бутилка с капацитет от 1 литър, така че да може да се пълни с всякакъв 
вид дезинфектиращ гел.

технически характеристики

размери на колоната, д / в / Ш mm 278 / 1450 / 256 

размери на основата, д / Ш mm 433 / 400

тегло общо kg 15.5 

характеристики на диспенсъра:

• Многократна бутилка за гел  1 l
• Светодиодна лампа
• Материал на диспенсъра – пластмаса
• Батерии: DC 6V(LR6 X 4)
• Две възможни настройки: 

- Единична доза (около 1100 дози)
- Двойна доза (около 550 дози)

характеристики на колона / стойка:

• Материал на колоната  гланцово боядисана стомана
• Тава за капки
• Максимална стабилност на пода с подвижната основа
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индуСтриална Канало-ПоЧиСтваЩа техниKA 

БараБанни Канало-ПоЧиСтваЩи маШини

K-400
27028, 27033, 
28098, 28103

K-3800
61482, 61487

K-750
44147, 44152, 
44157, 44162

K-7500
61522, 61542, 
61512, 61517

СеКционни Канало-ПоЧиСтваЩи маШини

K-50
11971, 11981, 11991, 

12001 (230 V)

K-60SP
66467, 66472, 94497, 

66477 (230 V)

K-1500SP
45317 (230 V) / 
45307 (110 V)

K-500G
44587, 48462

технически характеристики  

модел K-400 K-3800 K-750 К-7500

размер на линията inch
mm

3/4 - 4 
20 - 110  

11/4 - 6
32 - 150  

2 - 10 
50 - 250 

2 - 10
50  - 250

Скорост RPM 400 600 600 600

мотор HP - W 1/2 - 300 1/2 -700 1 - 1500 6 - 4500

тегло kg 17 18 63 80

Кaбел - размер inch (mm) 5/16 (8), 3/8 (10), 5/8 (16) 5/8 (16), 7/8 (22) 7/8 (22), 11/4 (32) 7/8 (22), 11/4(32)

технически характеристики  

модел K-50 K-60SP K-1500SP K-1500G

размер на линията inch
mm

3/4 - 4 
20 - 110

11/4 - 6
32 - 150

2 - 10
50 - 250 

2 - 10 
50 - 250

Скорост RPM 400 600 600 600

мотор HP - W 1/6 HP - 300 1/2 HP - 300 1  HP - 300 6 - 300

тегло kg 17 18 63 80

Кабел - размер inch (mm) 5/16 (8), 3/8 (10), 5/8 (16) 5/8 (16), 7/8 (22) 7/8 (22), 11/4 (32) 7/8 (22),  11/4 (32)
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водоСтруйни Канало-ПоЧиСтваЩи маШини
Водоструйки за почистване на запушвания от мазнини, утайки, сапун и други. От 1160 до 3000 PSI и в електрически, и 
газови модели, RIDGID разполага с подходящата водоструйка за Вас. чрез задвижването на еластичен маркуч с помощта 
на мощната водна струя при издърпването на маркуча назад, се почиства линията, отмивайки отломки и възстановявай-
ки канализацията до нейния капацитет за свободно течение.

KJ-1590 ii KJ-2200 

теСт ПомПа до 50 bar налягане - 1450
	Пластмасов контейнер с капацитет от 13.5 l (вода, масло, 

етилен гликол)
	Обем на едно напомпване - 38 cm3

	Автоматично поддържане на налягането
	Филтър на входа и изхода
	Двустепенен лост за по-бързо пълнене на системата и 

повишаване на налягането
	Бутална помпа от алуминий и карбон за подълъг живот

KJ-3100

технически характеристики  

модел KJ-1590 ii 
кат. № 35511

KJ-2200
кат. № 63877, 63882

KJ-3100
кат. № 37413

размер на линията inch
mm

11/4 - 6
32  - 150

11/4 - 6
32 - 150

2 - 10
50  - 250

максимално налягане bar 80 150 205

Поток (в минута) l 15 9 21

задвижвани от Electric Gas Engine Gas Engine

мощност kW 2.2 4.8 11.9

тегло kg 50 66 125
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Днес хранителната промишленост е изправена пред непрекъснати предизвикателства за поддържане на по-високи 
хигиенни стандарти. Производственото оборудване става все по-сложно с цел да се постигне максимален производствен 
капацитет, като в същото време се поставят нови стандарти за поддръжка му. Различното натрупване или разливане на 
мазнини, масло, протеини, подправки, трохи, лепило и други пречат на оборудването да работи оптимално. Почистването 
със сух лед е значително улеснение в сравнение със съществуващите методи за почистване. Времето за почистване 
е намалено до 80%, както и резултатът по отношение отстраняването на бактерии. Използването на технология за 
почистване със сух лед ще намали повредите и износването на производственото оборудване. По-бързото и равномерно 
почистване, както  и възможността за почистване на място, по време на производство, означава намаляване на общото 
време за почистване и подобрява качеството на продукцията.

Ползи за клиентите:
• Почиствате машините, докато са горещи 
 и на място
• Без химикали / разтворители
• Намалявате общото време за почистване
• Намалявате на разходите за вода и санитария
• Минимален престой
• Без абразия
• Изцяло сухо почистване
• Без вторични отпадъци

маШини за ПоЧиСтване СЪС Сух лед

технически характеристики

модел BL 60 BL 25 mini
мощност W 750
захранване V/hz 220 / 50
Капацитет на зареждане kg 23 6
Консумация на сух лед kg/h 30 - 80 40
размери, д / Ш / в mm 700 / 530 / 1100 560 / 550 / 720
тегло kg 88 49
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VacuMove е ръчно устройство за повдигане чрез вакуум, с което може да се обработват почти всякакъв тип товари. 
Изключително плавна и бърза операция, която се осъществява чрез използване на една и съща ръкохватка, за да се 
вдигне, държи, спусне и освободи товара с помощта на  вакуум. VacuMove е оригинален шведски продукт, патентован 
и използван в цял свят. На базата на уникална концепция, VacuMove е разработен в гъвкава система за просто, по-
безопасно и по-ефективно повдигане. VacuMove е система за повдигане, която държи и движи товара със скорост от 
почти 1 m/sec. 
VacuMove използва вакуум за повдигане и задържане на товари. Необходимото количество въздух минава през филтър, 
въз душна тръба, повдигаща тръба и вакуумния захват. Вакуумът в тръбата за повдигане се регулира с ръкохватката. 
Помпата е сърцето на  VacuMove, създаваща вакуума, за да работи системата. Високата ефективност и ниско тегло на тези 
вакуумни помпи, осигуряват изключително дълъг експлоатационен период. След захващането на товара, вакуумната 
тръба се свива и го повдига. Когато намалим вакуума, вакуумната тръба се разтяга и сваля товара. VacuMove е доказана 
система, отговаряща на най-високите стандарти за функционалност и безопасност. Вакуумният захват държи товара 
сигурно, докато той достигне пода. Загубата на мощ ност не създава проблеми. Ако има спиране на тока, предпазният 
клапан се затваря и товарът се спуска на пода внимателно и под пълен контрол. 

системи за Повдигане Чрез ваКуум 
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Ергономични, лесни за маневриране и придвижване напред и назад и за транспортиране до предвиденото място. С 
минимални усилия се вземат неудобни за захващане и/или тежки стоки от вертикално или хоризонтално положение, 
завъртат се, транспортират се, обръщат се и се освобождават. Количките, съответно мачтите им, могат да бъдат с три 
различни височини - модулната конструкция прави лесно намирането на решение за различни приложения. Отлично 
решение за свеждане до минимум на тежкия физически труд.

технически характеристики

модел PRo 40 PRo 80 PRo 140 PRo 180
максимална товароносимост kg 40 80 140 180
максимален ход при повдигане 
ниска / средна / висока mm - / 1040 / - 850 / 1400 / 1950 840 / 1390 / 1940 840 / 1390 / 1940

 габаритна височина на количката 
ниска / средна /  висока mm - / 1640 / - 1440 / 1990 / 2540 1440 / 1990 / 2540 1440 / 1990 / 2540

технически характеристики

модел PRo 250 PRo 100 ESE PRo 200 ESE
максимална товароносимост kg 250 100 200
максимален ход при повдигане 
ниска / средна / висока mm - / 1360 / 1910 - / 1390 / 1940 - / 1360/ 1910

габаритна височина на количката 
ниска / средна /  висока mm - / 1990 / 2540 - / 1990 / 2540 - / 1990/ 2540

Стандартно количката е оборудвана със Smart Pak пакет - 
ефективно решение за комплекта батерии:
• Дълъг живот на батериите
• Подвижни батерии
• Лесна смяна на батериите
• Без кабели
• Ефективно зарядно устройство
• Индикатор за състояние на батериите

рЪЧно водими елеКтриЧеСКи КолиЧКи за Повдигане 
и ПремеСтване СЪС СПецифиЧни фунКции
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допълнително оборудване
Лесно боравене с рола, барабани, щайги, кутии и много други.

Платформа Стрела / шишПлатформа с борд

Шиш с ролки Стрела с кукаТръбен захват

Захват за ролки с гнезда за вал Захват по външен диаметърЗахват през шпулата / по вътрешен 
диаметър
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телфери

KiTo FER2
абсолютна чистота и най-висока надеждност

Електрическият верижен телфер KITO FER2 е подходящ за приложение в хранителновкусовата и фармацевтичната 
промишленост, където изключителната чистота е от съществено значение. Смазочните материали, използвани за 
товарната верига и в скоростната кутия, са съвместими с NSF H1 за безопасна работа в среда, в която не е допустим 
контакт с крайния продукт.

възможности за окачване
• На кука; ръчна количка или количка с верига за подобрена ефективност
• Моторизирана количка с единична скорост / двойна скорост за подобрен 

контрол на натоварването
• Перпендикулярно на гредата (стандартна) или успоредно на гредата за 

работа в тесни пространства

Епоксидно 
лаково покритие

Никелирани или 
неръждаеми 

компоненти по 
сглобката

Неръждаемо 
езиче за кука

Корозионно 
устойчива 

товарна кука

 опции

Гумен амортисьор 
и стопер от неръж-

даема стомана

Контейнер за 
верига от неръж-

даема стомана

• CE маркировка
• Клас 80 повдигаща верига
• Клас на защита IP 55
• Доставя се със Сертификат и 

Декларация

Никелирана 
товарна верига

Стандартни характеристики

Смазка и масло 
за хранителни 

вериги (NSF H1)

Саморегулираща 
се спирачка
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рЪЧни транСПалетни КолиЧКи
• Произведени в Европа
• Изключително високо качество и надеждност
• Версия INOX
• Транспалетна количка с везна
технически характеристики
товароносимост 2 200 - 3 000 kg
дължина на вилиците 600 - 2000 mm

елеКтриЧеСКи транСПалетни КолиЧКи
• Компактни електрокари за транспортиране на палети
• Удобни и лесни за управление
• Серия с платформа за оператора
технически характеристики
товароносимост 800 - 2 000 kg
дължина на вилиците 1150 mm

транСПалетни КолиЧКи и виСоКоПовдигаЧи за 
вЪтреШно СКладов транСПорт

рЪЧноводим елеКтроКар за 
вЪтреШно СКладов транСПорт
Високоповдигач с електрическо издигане на товара - стакер

технически характеристики
височина на повдигане  900 - 5 000 mm
товароносимост   1 000 - 1 600 kg
фрий лифт - Свободно издигане на 
вилиците без разгъване на мачтата 80 - 1910 mm
дължина на вилиците   1150 mm

номер за поръчка       LiFT-2036

технически характеристики
товароносимост
дължина на вилиците
Ширина на вилиците
височина на издигане от пода мин.
височина на издигане от пода макс.
дължина на количката
максимално тегло с батерия
Батерия
точност на везната
режим готовност на батерията

2 000 kg
1 185 mm
555 mm
90 mm
115 mm
1 596 mm
113 kg
6 V / 1.1 Ah
0.05 %, 0.5 kg
30 часа

рЪЧна Палетна КолиЧКа 
С везна PX 20 20S4
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БезмаСлени КомПреСори Серия DH

Представяме Ви безмаслените компресори на Comp Air – Германия, серия DH, които работят с впръскване на вода,  а не 
масло, както при конвенционалната технология на винтовите компресори. 

Предимствата на това иновативно решение са:

• 100% безмаслен въздух
• Без никакво масло в компресора, дори лагерите се смазват от 

впръскваната вода
• Без необходимост от филтриране на сгъстения въздух за пре

махване на маслени пари
• Ниска работна температура – без необходимост от краен охла

дител
• Директно задвижване 1:1 – работа на компресора на ниски обо

роти (около 3000 об/мин)
• Изключително ниско ниво на шум
• Без пулсации на сгъстения въздух
• Висока енергийна ефективност
• Собствена вградена система за пречистване на водата чрез 

обратна осмоза

DH серията е сертифицирана по ISO 8573-1 в клас 0, т. е. без съдър-
жание на масло и силикони в сгъстения въздух - гаранция за 
абсолютна безопасност при използване в ХВП.

технически характеристики

диапазон на работно налягане от 5 до 10 bar
диапазон на производителност 0.32 до 18.55 m³/min
диапазон на мощност   от 15 до 110 kW

DH серията се предлага както с фиксирани обороти на компресора (постоянна производителност), така и честотно 
управление (променливи обороти и производителност).
Стандартното оборудване включва микропроцесорно управление с контролер и мониторинг на компресора през 
интернет (на компютър, лаптоп, таблет или смартфон).
Заводската комплексна гаранция е 6 години или 44 000 работни часа, а компресорният елемент е защитен с гаранция 10 
години или 50 000 работни часа.
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ПневматиЧни мотори за хранително-
вКуСовата индуСтрия

• Подходящи за работа във влажна среда
• Малки, леки и ефективни

• Химически устойчиви
• ATEX сертифицирани

Atlas Copco е водещ доставчик на стандартни пневматични мотори, както и на такива, произведени по индивидуални 
спецификации на клиента.
За производителите на оригинална екипировка изисквания модифицираните пневматични мотори може да са най
ефективното решение за интегриране в машина или инструмент.
Типични примери за специални двигатели са тези, които имат специфични изисквания:
• Корпусни или монтажни устройства
• Мотори от нестандартни материали
• ATEX сертифицирани и много други

Използват се при тежки условия и такива с високи изисквания за хигиена и устойчивост. Надеждната производителност 
на нашите клиенти остава нашият найголям приоритет. Това е и обещанието на Atlas Copco и Каммартон България.
Пневматичните мотори имат много приложения във ХВП:
• Миксиране
• Блендиране
• Разбъркване

• Нарязване
• Почистване
• Пълнене

• Дозиране
• Задвижване

технически характеристики

модел изходна 
мощност

kW

Скорост при 
макс. мощност

rpm

въртящ момент 
при макс. мощност

Nm

Скорост на 
празен ход

rpm

Консумация на 
сгъстен въздух

l/s

тегло

kg

ротация по часовникова стрелка / шпиндел с шпонка

LZB14-RL-A190-11 0.16 9100 0.17 19500 4.0 0.37

LZB14-RL-A048-11 0.16 2200 0.70 4800 4.0 0.37

LZB14-RL-A029-11 0.16 1330 1.15 2900 4.0 0.37

LZB14-RL-A012-11 0.16 530 2.9 1140 4.0 0.40

LZB14-RL-A007-11 0.16 320 4.8 700 4.0 0.40

реверсивни / шпиндел с шпонка

LZB14-RL-AR140-11 0.11 7000 0.15 13000 3.6 0.37

LZB14-RL-AR034-11 0.11 1690 0.62 3400 3.6 0.37

LZB14-RL-AR020-11 0.11 1020 1.03 2000 3.6 0.37

LZB14-RL-AR008-11 0.11 410 2.6 800 3.6 0.40

LZB14-RL-AR005-11 0.11 250 4.3 490 3.6 0.40

Пластинкови мотори с вградени редуктори от серии LZB14-RL
от неръждаема стомана и без необходимост от омасляване.

над 60 модела стандартни пластинкови мотори с вградени редуктори от серии 
LZB14-RL, LZB22-RL, LZB34-RL, LZB46-RL
• От неръждаема стомана и без необходимост от омасляване съгласно USDAH1
• Реверсивни и нереверсивни модели с ротация CW или CCW
• Изходна мощност: 110  840 W
• Въртящ момент: 0.15  124 Nm
• Скорост на празен ход: 90  20 000 rpm

Стандартни пластинкови мотори без редуктори от серия LZL05
• От неръждаема стомана и без необходимост от омасляване съгласно USDAH1
• Реверсивни модели
• Изходна мощност: 630  1700 W
• Въртящ момент: 2.0  5.3 Nm
• Максимално разрешена скорост: 3 000 rpm



80 Компресори, генератори и мотори

технически характеристики

модел изходна 
мощност

kW

Скорост при 
макс. мощност

rpm

въртящ момент 
при макс. мощност

Nm

Скорост на 
празен ход

rpm

Консумация на 
сгъстен въздух

l/s

тегло

kg
ротация по часовникова стрелка / шпиндел с шпонка
LZB22-RL-A220-11 0.27 9600 0.27 19500 5.3 0.63
LZB22-RL-A049-11 0.27 2100 1.20 4700 5.3 0.63
LZB22-RL-A036-11 0.27 1590 1.60 3550 5.3 0.63
LZB22-RL-A022-11 0.27 960 2.70 2100 5.3 0.63
LZB22-RL-A011-11 0.26 480 5.30 1040 5.3 0.83
LZB22-RL-A008-11 0.26 360 7.10 770 5.3 0.83
LZB22-RL-A005-11 0.26 210 11.8 480 5.3 0.83
реверсивни / шпиндел с шпонка
LZB22-RL-AR126-11 0.16 7000 0.24 13100 5.0 0.63
LZB22-RL-AR028-11 0.16 1570 1.10 2850 5.0 0.63
LZB22-RL-AR021-11 0.16 1170 1.40 2100 5.0 0.63
LZB22-RL-AR013-11 0.16 700 2.40 1300 5.0 0.63
LZB22-RL-AR006-11 0.16 350 4.70 640 5.0 0.83
LZB22-RL-AR005-11 0.16 260 6.30 480 5.0 0.83
LZB22-RL-AR003-11 0.16 160 10.5 290 5.0 0.83

Пластинкови мотори с вградени редуктори от серии LZB22-RL
от неръждаема стомана и без необходимост от омасляване.

технически характеристики

модел изходна 
мощност

kW

Скорост при 
макс. мощност

rpm

въртящ момент 
при макс. мощност

Nm

Скорост на 
празен ход

rpm

Консумация на 
сгъстен въздух

l/s

тегло

kg
ротация по часовникова стрелка / шпиндел с шпонка
LZB34-RL-A210-11 0.39 9400 0.40 19000 8.1 0.95
LZB34-RL-A060-11 0.39 2600 1.40 5350 8.1 0.95
LZB34-RL-A033-11 0.39 1450 2.60 3000 8.1 0.95
LZB34-RL-A026-11 0.39 1170 3.20 2400 8.1 0.95
LZB34-RL-A013-11 0.39 580 6.40 1180 8.1 1.20
LZB34-RL-A007-11 0.39 320 11.5 650 8.1 1.20
LZB34-RL-A005-11 0.39 260 14.2 520 8.1 1.20
реверсивни / шпиндел с шпонка
LZB34-RL AR150-11 0.25 7000 0.34 13300 7.9 0.95
LZB34-RL AR043-11 0.25 1960 1.20 3800 7.9 0.95
LZB34-RL AR024-11 0.25 1090 2.20 2000 7.9 0.95
LZB34-RL AR019-11 0.25 880 2.70 1700 7.9 0.95
LZB34-RL AR009-11 0.25 430 5.40 800 7.9 1.20
LZB34-RL AR005-11 0.25 240 9.80 450 7.9 1.20
LZB34-RL AR004-11 0.25 190 12.1 360 7.9 1.20

Пластинкови мотори с вградени редуктори от серии LZB34-RL
от неръждаема стомана и без необходимост от омасляване.
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технически характеристики

модел изходна 
мощност

kW

Скорост при 
макс. мощност

rpm

въртящ момент 
при макс. мощност

Nm

Скорост на 
празен ход

rpm

Консумация на 
сгъстен въздух

l/s

тегло

kg

ротация по часовникова стрелка / шпиндел с шпонка

LZB46-RL-A200-11 0.84 10800 0.74 20000 16.2 1.80

LZB46-RL-A065-11 0.84 3300 2.40 6300 16.2 1.80

LZB46-RL-A040-11 0.84 2100 3.80 4000 16.2 1.80

LZB46-RL-A025-11 0.84 1270 6.30 2400 16.2 1.80

LZB46-RL-A015-11 0.82 740 10.5 1400 16.2 1.90

LZB46-RL-A010-11 0.82 480 16.5 900 16.2 1.90

LZB46-RL-A005-11 0.82 280 27.0 540 16.2 1.90

LZB46-RL-A0030-11 0.81 160 48.0 300 16.2 3.80

LZB46-RL-A0020-11 0.81 105 75.0 200 16.2 3.80

LZB46-RL-A0012-11 0.81 62 124 115 16.2 3.80

реверсивни / шпиндел с шпонка

LZB46-RL-AR170-11 0.63 8500 0.71 15800 14.0 1.80

LZB46-RL-AR050-11 0.63 2600 2.30 5000 14.0 1.80

LZB46-RL-AR030-11 0.63 1670 3.60 3200 14.0 1.80

LZB46-RL-AR020-11 0.63 1000 6.00 1900 14.0 1.80

LZB46-RL-AR010-11 0.62 590 10.10 1100 14.0 1.90

LZB46-RL-AR007-11 0.62 370 15.8 700 14.0 1.90

LZB46-RL-AR004-11 0.62 220 26.0 420 14.0 1.90

LZB46-RL-AR0025-11 0.60 125 46.0 230 14.0 3.80

LZB46-RL-AR0015-11 0.60 80 72.0 150 14.0 3.80

LZB46-RL-AR0010-11 0.60 49 119.0 90 14.0 3.80

Пластинкови мотори с вградени редуктори от 
серии LZB46-RL
от неръждаема стомана и без необходимост от 
омасляване.

Стандартни пластинкови мотори без редуктори 
от серия LZL05
от неръждаема стомана и без необходимост от 
омасляване. реверсивни.

технически характеристики

модел изходна мощност 
при 3000 rpm

kW

въртящ момент 
при 3000 rpm

Nm

макс. допустима 
скорост

rpm

Консумация на 
сгъстен въздух

l/s

тегло
kg

LZL05-RL-P-iEC 0.63 2.0 3000 25 6.10

LZL05-RL-P-nEMA 0.63 2.0 3000 25 6.10
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технически характеристики

модел изходна 
мощност

kW

Скорост при 
макс. мощност

rpm

въртящ момент 
при макс. мощност

Nm

Скорост на 
празен ход

rpm

Консумацияна 
сгъстен въздух

l/s

тегло

kg

ротация по и обратно на часовникова стрелка / шпиндел Ø 19.05

TZB25-L-A0008-14 2.70 70 370 80 10 - 40 5.30

TZB25-L-A0012-14 2.70 110 230 120 10 - 40 5.30

TZB25-L-A0032-14 2.80 280 95 320 10 - 40 3.50

TZB25-L-A0050-14 2.80 450 60 500 10 - 40 3.50

TZB25-L-AV0008-14 2.70 70 380 80 10 - 40 5.30

TZB25-L-AV0012-14 2.70 100 270 115 10 - 40 5.30

TZB25-L-AV0032-14 2.80 280 100 320 10 - 40 3.50

TZB25-L-AV0050-14 2.80 470 60 530 10 - 40 3.50

ротация по и обратно на часовникова стрелка / шпиндел Ø 25.4

TZB25-L-A0008-15 2.70 70 370 80 10 - 40 5.60

TZB25-L-A0012-15 2.70 110 230 120 10 - 40 5.60

TZB25-L-A0032-15 2.80 280 95 320 10 - 40 3.80

TZB25-L-A0050-15 2.80 450 60 500 10 - 40 3.80

TZB25-L-AV0008-15 2.70 70 380 80 10 - 40 5.60

TZB25-L-AV0012-15 2.70 100 270 115 10 - 40 5.60

TZB25-L-AV0032-15 2.80 280 100 320 10 - 40 3.80

TZB25-L-AV0050-15 2.80 470 60 530 10 - 40 3.80

турбинни мотори TZB25
• До 2.80 kW изходна мощност
• До 370 Nm при максимална мощност
• 40% повисока ефективност спрямо пластинкови мотори
• Ниско триене
• Стабилна скорост под товар
• Без необходимост от омасляване

турБинни мотори за хранително-
вКуСовата индуСтрия
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трифазни дизелови генератори CGM за аварийно захранване

генератори за аварийно захранване 
на ПроизводСтва

технически характеристики

модел CGM 100F CGM 200F CGM 300F

трифазна мощност при аварийно 
захранване (LTP) kVA/kW 110 / 88 220 /176 3310 /264

трифазна мощност при постоянно 
захранване (PRP) kVA/kW 100 /80 200/160 300 /240

фактор на мощността , cos φ 0.8 0.8 0.8

марка на двигателя Iveco FPT Iveco FPT Iveco FPT

модел на двигателя NEF N45 TM2A NEF67 TM7 CuRSOR87 TE4

Брой цилиндри 4 6 6

обем на двигателя сm3 4500 6700 8700

обороти на генератора rpm 1500 1500 1500

тип гориво Дизел Дизел Дизел

тип охлаждане водно водно водно

тип стартер електрически електрически електрически

обем на резервоара l 120 250 250

Консумация на гориво при 75% / 100% 
натоварване l/h 16.2 / 22 35 / 42.1 50 / 72.9

автономна работа при 75% натоварване h 7.4 7.1 5

габаритни размери с кожух,  д / Ш / в mm 2500 / 1050 / 1550 3200 / 1100 / 2000 3700 / 1450 / 2550

тегло с кожух kg 1400 2060 3200

 габаритни размери без кожух,  д / Ш / в mm 2100 / 1000 / 2000 2400 / 1100 / 2250 2800 / 1310 / 1800

тегло без кожух kg 1100 1550 2510

ниво на шума на 7 m dB(A) 69 69 69
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азотни генератори
В последните години все повече потребители решават да преминат на снабдяване с азот от собствен източник. Идеалното 
решение в такава ситуация се оказва PSA (Pressure Swing Adsorption) технологията, при която азотът се извлича от сгъстен 
атмосферен въздух, чрез сепариране на молекулите на азота, кислорода и останалите газове, съставляващи околния 
въздух. Сепарирането се извършва с помощта на CMS (Carbon Molecular Sieve) или така нареченото молекулярно сито, а 
устройството, работещо на този принцип, се нарича азотен генератор.

PSA азотните генератори работят на принципа на адсорбцията под налягане, за да може от чист и сух сгъстен въздух да 
се получи непрекъснат поток от газообразен азот. Конструкцията е от две „кули“, запълнени с активиран въглен (CMS) и 
свързани с горен и долен колектор. Докато едната кула е активна и сепарира азот, другата се регенерира или изчаква 
докато управлението подаде сигнал за смяна на активната кула.

в хвП най-често се използва азот с чистота 99.5% за следните популярни приложения:

• Бутилиране на вино, бира, сокове, олио и други напитки и течности
• Опаковане на ядки, кафе, чай, сухо мляко, спагети и паста, чипс, тестени изделия, сирене и кашкавал и други
• Създаване на неокисляваща среда в съдове за съхранение на първични суровини или готови продукти
• Създаване на неокисляваща среда при транспорт на суровини и готови продукти

Предлаганите от нас азотни генератори са стандартно оборудвани с карбонов филтър за пречистване на сгъстения въздух, 
буферен ресивър за азот, микропроцесорно управление SIEMENS с touch screen, анализатор на чистотата и дебитомер за 
азота. Предназначени са да работят в режим 24/7 и осигуряват от 1 до 1 120 m³/h азот при стандартни условия.
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Компресор

Въздушен ресивър

Буферен ресивър за азот

Азотен генератор

Резервоар с ниско налягане

Адсорбционен изсушител
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адСорБционни изСуШители за 
оКолен вЪздух

Адсорбционните изсушители за въздух DehuTech са проектирани съобразно най-високите изисквания относно капа-
цитет, ниска консумация на енергия, надеждност и лесна поддръжка. Изсушителят DehuTech е автономно устройство с 
вградени вентилатор, филтър, ротор и конзола за управление. Пригодени са за стандартно свързване към електрическа 
мрежа  230 V 50 Hz. Изсушаващият ротор, заедно с неговия подгревателен елемент и вентилаторът могат изключително 
лесно да се извадят от корпуса при външна проверка или обслужване.

Приложения:
• Сушене на продукти в хранителновкусовата промишленост
• Осигуряване на контролирана среда в медицината и фармацевтиката
• Подсигуряване на сухи складови помещения
• Сушене на сгради и помещения след наводнения
• Поддържане на архиви
• Съхранение на военна техника и запаси
• Осигуряване на контролирана среда в електрониката
• Намаляване ефекта на “мокрите” процеси в строителството

DehuTech 160 DehuTech 250

технически характеристики

модел DehuTech 160 DehuTech 210 DehuTech 250

Капацитет на изсушаване kg/h 0.6 0.6 1.1

Поток на сухия въздух  m3/h 160 210 290

Поток на влажния въздух m3/h 40 40 50

 инсталирана мощност  (230 V, 50 Hz) kW 1.0 1.1 1.3

 реактивираща мощност kW 0.8 0.8 1.2

тегло kg 10.5 16.5 14.0

максимално ниво на шума dB A 53 53.3 52.9

размери, д / Ш / в mm 324 / 329 / 274 315 / 315 / 457 335 / 351 / 357

Клас на филтъра 3 3 3

DehuTech 210
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технически характеристики

модел DehuTech 400 DehuTech 440 DehuTech 450 DehuTech 800

Капацитет на изсушаване kg/h 1.45 1.4 2.2 4.4

Поток на сухия въздух m3/h 400 440 450 800

Поток на влажния въздух m3/h 120 100 120 250

инсталирана мощност (230 V, 50 Hz) kW 2.3 2.1 3.5 7.0

 реактивираща мощност kW 2.0 1.9 3.2 6.7

тегло kg 28.00 14.5 31.00 80.00

максимално ниво на шума dB A 62.2 69 63 60 

размери mm 504 / 428 / 525.5 335 / 351 / 357 504 / 428 / 525.5 1050 / 600 / 690

Клас на филтъра 3 3 3 3

Принцип на действие:

Въздухоизсушителят изсушава атмосферния въздух посредством ротор с адсорбиращ агент, през който преминават два 
въздушни потока: голям въздушен поток, който се изсушава, и по-малък въздушен поток, който регенерира ротора и 
отвежда влагата извън машината.

DehuTech 400 DehuTech 440

DehuTech 800
DehuTech 450

Големият обем въздух, а именно работният въздух преми-
нава през бавно въртящия се ротор. Адсорбиращият агент 
е хигроскопичен материал, който извлича влагата директно 
от въздуха. Преминавайки през ротора, влагата от въздуха 
намалява за сметка на съдържанието на адсорбиращия агент. 
При напускане на ротора, въздухът навлиза в помещението 
вече изсушен.
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PVC Шлангове за 
ПневматиКа

PRiMA-TEX PRiMA-KLAR oLiE & BEnZin

цвят Прозрачен, армиран Прозрачен Прозрачно син
температурен диапазон OС 20 / + 60 20 / + 60 20 / + 60
размери inch 1/8 - 2 1/16 - 2 1/8 - 2
вътрешен диаметър mm 3.0  - 50.0 2.5 - 50.0 3.0 - 50.0
дебелина на стената mm 2.5  - 7.0 1.0 - 5.5 1.0 - 5.5
тегло g/m 48 - 1409 10 - 1146 10 - 1146
материал PVC PVC PVC
Стабилизатор CaZn CaZn  CaZn
работно налягане при 20°C bar 25 -  6 макс. до 1 макс. до 1

Полиуретанови СПирални Шлангове

ПиСтолет за вЪздух CEJn 208 от ново ПоКоление

маКара С армиран Полиуретанов Шланг

Полиуретанови спирални шлангове, комплект с бързи връзки 
TM

 - Вече не е нужно да из-
би рате между производителност и безопасност! 

TM

 е иновативен и патентован безопасен 
куплунг, предлагащ най-висок дебит (2250 l/min) в комбинация с нисък пад на налягането, което 
подобрява ефективността, резултатът е повишената производителност. При изключване 

TM

 
изпуска налягането като елиминира отката и намалява нивото на шума.

БЪрзи врЪзКи за ПневматиКа, хидравлиКа, виСоКо налягане

марКуЧи за ПневматиКа

Спецификация
•  Извънредно гъвкави и леки
•  Устойчиви на разтягане
•  Устойчиви на действието на масла и 

разтворители
•  Дълъг живот на експлоатация

технически характеристики
•  Размери: 5 х 8, 6.5 х 10, 8 х 12 и 11 х 16 mm
•  Работна дължина: 2, 4, 6 и 8 m
• Комплект с бързи връзки с конусен захват 

- серия 320 
TM

•  Максимално работно налягане: 10 bar
•  Температурен диапазон: 30 OС/ + 60 OС

Спецификация
•  Лек и лесен за работа
•  Ергономичен дизайн и корпус, пред

пазващ от потока студен въздух
•  Удобна дръжка за работа с лява и с 

дясна ръка
•  Увеличен въздушен капацитет за 

ефективно почистване
•  Широка гама от накрайници

технически характеристики
•  Дебит: 500 lit/ min
•  Максимално работно налягане: 16 bar
•  Присъединителен размер: 
   1/4 “ вътрешна резба
•  Температурен диапазон: 20 OС/ + 60 OС
•  Дължина на тръбата: 90 mm

Предимства
•  Печелите време и пространство
•  Може да се монтира на сте ната или 

на тавана - близо до работното място 
и може да се завърта на 300 O

•  Снабдена е с корпус, който предпазва 
механизма и шланга от замърсяване

•  Полиуретановият шланг осигурява ви
сок дебит, а гладкият му външен слой 
- безупречно пружинно действие

•  Ограничител, който бло ки ра развива-
нето на цялата макара и заплитането 
в останалите кабели

технически характеристики
•  Размери на шланга: 6.5 х 10, 8 х 12, 
   9.5 х 13.5 mm
•  Дължина на шланга: 7.5, 10, 14, 16 m
•  Работно налягане: 12 bar, 16 bar
•  Присъединителен размер: R 1/4” Male,  
   R 1/2”
•  Диаметър на макарите: 
   330 mm, 390 mm, 430 mm
•  Температурен диапазон: 20 °C +60 °C
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	заваръчни машини за заваряване на въглеродни и неръждаеми 

стомани
	Системи за заваряване на детайли за неръждаеми резервоари
	редуцир-вентили за въздух, азот и други газове
	орбитално рязане, скосяване и заваряване на тръбни инсталации от 

неръждаеми стомани 
	Продукти при заваряване на детайли за неръждаеми резервоари
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заварЪЧни маШини за заваряване на вЪглеродни и 
нерЪждаеми Стомани

инверторни заварЪЧни аПарати за виг DC и ред 
заваряване

технически характеристики

модел Caddy TiG 2200i DC Renegade ET 300iP
заваръчен метод HF TIG DC; Импулсно ВИГ; MMA HF TIG DC; Импулсно ВИГ; MMA
захранващо напрежение V 230 1 х 230, 3 х 480
максимално натоварване при 40 o 20 % - 220 A

60 % - 150 А
100 % - 140 A

40 % - 300 A
60 % - 250 A

100 % - 200 A
диапазон на регулиране на тока A 3 - 220 5 - 300
PFC модул да не
модел на панела ТА33 / ТА34 ET 300iP
тегло kg 9.4 16.9
размери mm 418 / 188 / 208 460 / 200 / 320

инверторни заварЪЧни аПарати за виг DC и ред 
заваряване

технически характеристики

модел MATRiX 2200HF MATRiX 3001HF 
заваръчен метод HF TIG, импулсно TIG, ММА HF TIG, импулсно TIG, ММА 
захранващо напрежение V 1 х 230 3 х 400
максимално натоварване при 40 oC 30 % - 220 A

60 % - 190 А
100 % - 160 A

35 % - 300 A
60 % - 250 А

100 % - 210 A
напрежение на празен ход V 100 100
диапазон на регулиране на тока А 5 - 220 5 - 300 
тегло kg 14.0 17.5
Клас на защита IP 23 S IP 23 S
размери mm 465 / 185 / 390 495 / 185 / 390
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технически характеристики

модел URAnoS 2200 TLH TERRA 270 TLH
заваръчен метод ВИГ ВИГ
захранващо напрежение V 1 х 230 3 х 400
мощност kW 5.2 14
работен ток, цикъл натоварване 40 oС 35 % - 220 A

60 % - 190 А
100 % - 165 A

60 % - 270 А
100 % - 250 A

диапазон на регулиране на тока А 3 - 220 3 - 270
напрежение на празен ход V 94 70
фактор на мощността 1 1
Клас на защита IP 23 S IP 23 S
размери, д / Ш / в mm 500 / 190 / 400 IP 23 S
тегло kg 14.3 16.1

инверторни заварЪЧни аПарати за виг DC и ред 
заваряване

маШини за Плазмено рязане 

технически характеристики

модел SABER 40 SABER 70
захранване V 1 х 115 / 230 3 x 230 / 400
мощност kW 4.9 8.6
цикъл на натоварване 40 % - 40 А

60 % - 35 А
100 % - 30 А

50 % - 70 А
60 % - 65 А

100 % - 55 А
дебелина на рязане
груб срез
максимална 
Препоръчителна
решетка

mm 20
16
12
10 

32
25
20
16

Синергични линии - 
тегло kg 11.0 18.6
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СиСтеми за заваряване на детайли за 
нерЪждаеми резервоари

технически характеристики

ELEnA ii S модел 600 модел 1100 модел 1300 модел 1600
макс. дължина на заваряване mm 640 1140 1340 1640
мин. диаметър на детайла mm 80 115 125 140
макс. диаметър на детайла mm 800 800 800 800
дебелина на материала mm 0.5 - 10.0

тип на материала Неръждаема стомана, Нелегирана стомана, Поцинкована стомана, 
Алуминий, Мед, Титан

заваръчен процес ВИГ, Плазма, InFocus, МИГ/МАГ
Скорост на заваръчната 
горелка cm/min 5 - 700

ELEnA ii S
Schnelldorfer Maschinenbau GmbH проектират и произвеждат машини вече повече от 25 години и 
серията ELENA е отражение на натрупания опит през годините. Машините са изработени от най

висококачествени компоненти и имат всички нужни функции за постигането на надеждни и качествени заваръчни 
шевове от началото до края.
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LiniARWELD EXTL
LINEARWELD е настоящият връх в развитието на машините за надлъжно заваряване на Schnelldorfer Maschinenbau. 
Предлага се в различни дължини на заваряване от 2100 до 6200 mm, високомодулната система на машината, включваща 
много персонализирани функции, позволява конфигурирането на машина, която отговаря на Вашите специфични 
производствени изисквания.

технически характеристики

LinEARWELD EXTL модел 2100 модел 2600 модел 3100 модел 4100
макс. дължина на заваряване mm 2100 2600 3100 4100
мин. диаметър на детайла mm 230 260 300 380
дебелина на материала mm 0.5 - 10.0
тип на материала Неръждаема стомана, Нелегирана стомана, Алуминий
заваръчни процеси ВИГ, Плазма, InFocus, МИГ/МАГ
Скорост cm/min 10 - 770

технически характеристики

ELEnA ii BoX модел 800 модел 1000
Макс. дължина на заваряване mm 800 1000
Дебелина на материала mm 0.5 - 2.0
Тип на материала Неръждаема стомана, Нелегирана стомана, Алуминий
Заваръчен процес ВИГ 
Скорост на заваръчната горелка cm/min 30 - 550

ELEnA ii-BoX
ELENA IIBOX е специално разработена за за
варяване на заоблени ъглови шевове върху 
кутии. Тази полуавтоматична машина за на-
длъжно заваряване дава постоянни и висо ко-
качествени резултати, без промяна в цвета на 
заваръчния шев, които след това изискват само 
минимална последваща обработка. Основното 
приложение е заваряване на вътрешната ку-
тия, кухненско оборудване за хранително-вку-
совата индустрия и т.н.



94 Машини и аксесоари за неръждаеМи стоМани

маШини за механизирано заваряване нA Ъглови Шевове CoRnERWELD

CORNERWELD са машини за заваряване на детайли в 90O 
съединения. Прецизната технология на притискане и 
система за охлаждане и подаване на инертен газ в ком-
бинация с лесно управление на машината и контрол на 
заваръчния цикъл гарантират висококачествени ъглови 
шевове.
Гъвкавата система за притискане е проектирана да за-
хваща и заварява различни геометрии на части в едно 
цяло.
Общите приложения на CORNERWELD включват заварени 
ъгли на медицинско и лабораторно оборудване и обо-
рудване за хранително-вкусовата промишленост.

технически характеристики

Cornerweld модел 300-HH-42-80 модел 500-HH-42-80 

макс. дължина на заваряване mm 300 500 

дебелина на материала mm 0.4 - 3.0

тип на материала Неръждаема стомана, Нелегирана стомана, Поцинкована стомана, 
Алуминий

заваръчен процес ВИГ 
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редуцир - вентили PRoConTRoL
• Дизайн, фокусиран върху безопасността
• Здрава гумена капачка за манометрите с капак 

отзад, предотвратяваща повреди и замърсяване
• Отлична стабилност на изходящото налягане
• Ергономичен и здрав дизайн
• В съответствие с EN ISO 2503

технически характеристики

Продуктов 
номер

газ входно 
налягане

bar

изходно 
налягане

bar

дебит 

m3/h

входно 
присъединяване

изходно 
присъединяване

детайли

PC0780626 въздух 200 10 30 G5/8’’ G1/4’’ месинг
PCARV0073 въглероден диоксид 200 15 45 W21.80 x 1/14’’ G1/4’’ месинг

PC0783054 въглероден диоксид 200 - 32 l/min W21.80 x 1/14’’ G1/4’’
с ротаметър и 
подгревател 

24 V
PC0780631 въглероден диоксид 200 - 32 l/min W21.80 x 1/14’’ G1/4’’ месинг
PC0780624 азот 200 10 30 W24.32 x 1/14’’ G1/4’’ месинг
PC0780973 азот 200 30 100 W24.32 x 1/14’’ G1/4’’ месинг

редуцир-вентили за вЪздух, азот и 
други газове

оБорудване за ПромиШлено ПроизводСтво на наПитКи
оСновен редуцир – вентил мм4057
Този редуцир-вентил свързва една бутилка за СО2 към система за снабдяване с газ за безалкохолни напитки. Редуцирът 
се доставя в комплект с входна тръба или шланг за високо налягане с BS 8 фитинг за закрепване  за CO2.

технически характеристики

максимално налягане на входа bar 138
работно налягане bar 56
изходно налягане bar 6.9
входно присъединяване BS341 № 8
изходно присъединяване 3/8 ”O / D John Guest
настройки на освобождаващия клапан bar 9
дебит l/min 50
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оСновен редуцир - вентил СЪС СКоБа за Стена мм 4059
Този редуцир-вентил за стенен монтаж за CO2 се свързва към високото налягане на системата за подаване на газ за 
безалкохолни напитки. Може да се използва заедно с основния регулатор на СО2 ММ4057, монтиран на една стена или 
захранван от друг източник. Стандартните изходни фитинги са 3/8 ” John Guest.

Приложение
Този двоен редуцир -вентил  трябва да се използва за безалкохолни напитки, сироп, концентрат за постмикс. Настройката 
на двойния регулатор се използва за подаване на 2 различни налягания на помпи на захарни и такива  без захар 
безалкохолни напитки.
Обикновено се използва съвместно с редуцир-вентил  MM4059.

технически характеристики за редуцир за Co2

макс. налягане на входа bar 138

работно налягане bar 56

изходно налягане bar 7.6

входяща връзка BS341 № 8

изходна връзка 3/8 ”O / D John Guest

настройки на 
освобождаващия клапан bar 9

дебит l/min 50

технически характеристики за редуцир  за газови смеси

макс. налягане на входа bar 276

работно налягане bar 230

изходно налягане bar 2.6

входяща връзка BS341 № 3

изходна връзка 3/8 ”O / D John Guest

настройки на 
освобождаващия клапан bar 3,8

дебит l/min 50

ротаметри RM 

Ротаметрите за директен контрол тип RM са устройства за 
измерва не на дебит, подходящи за малки потоци течни и 
газообразни вещества. Измерването се отчита директно 
от акрилното тяло на разходомера. Те могат да имат три 
раз лични конструкции: с квадратно присъединяване (със 
или без иглов вентил), със стра  нично присъединяване  или 
фронтално присъединяване с иглен вентил. Техният принцип 
на работа е много прост и те са особено подходящи за газове, 
пречистване, анализ и измерване на нивото.
Присъединяването и игленият вентил са месинг или неръж-
даема стомана AISI 316.
Подходящи за газ: азот, въздух, кислород.
Произход: FLOWMETER, Италия
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орБитално рязане, СКоСяване и 
заваряване на трЪБни инСталации от 
нерЪждаеми Стомани

AXXAiR - Франция е водещ производител на продукти, системи и услуги за орбитално рязане, скосяване и заваряване на 
тръби. Предлагат висококачествени решения, намиращи приложение във химическата, фармацевтичната промишленост, 
биотехнологиите, питейните водопроводи, полупроводниковата промишленост и други.

затворени глави за орБитално заваряване
Затворените заваръчни глави  Axxair  France  са подходящи за  заваряване 
на тънкостенни тръби с дебелина на стената ≤ 2.5 mm във фармацефтична-
та, химическата и хранително-вкусовата промишленост.

характеристики

• Индикация при заваряване
• Бързосменяеми челюсти от неръждаема стомана
• Вграден старт / стоп панел 
• Регулируема сила на притягане на челюстите

заваръчни глави AXXAiR: 

SATF-40:   от Ø 0.25” до  Ø 1.57”
SATF-65:   от Ø 0.25” до  Ø 2.56”
SATF-115: от Ø 1” до Ø 4.5”

аПарат за орБитално заваряване SAXX 200
• 200 A  максимален ток  ПВ 120 A / 100%
• 7.5 инчов цветен тъч скрийн дисплей
• Автоматично калкулиране на заваръчните параметри
• Възможност за стъпково и импулсно заваряване
• USB и Wifi
• Вграден принтер
• Визуализация на реалните и на зададените заваръчни параметри
 - 14 езиково меню
• 13  езика (French,  English,  German,  Spanish,  Italian,  Russian,  Chinese,  

Korean, Japanese, Turkish, Dutch, Polish и Portuguese)
• До 16 възможни потребителя (3 нива на достъп: оператор, заварчик и 

администратор)
• 200 заваръчни програми, 20 нива на всяка програма
• Стъпков режим  синхронизиране на скоростта на въртене със 

заваръчния импулс
• Бърза модификация на програмите
• Динамично програмиране: процентна промяна на заваръчните 

параметри по време на заваряване 
• Тестов режим  без заваряване

маШини за орБитално рязане 
• Постоянна скорост на рязане
• Подълъг живот на консуматива
• Възможност  за регулиране на проникването в материала
• Регулируем бърз захват
• Два комплекта челюсти от неръждама стомана
• Избягване на деформацията при тънкостенни тръби
• Минимиално разстояние между режещия диск и челюстите
• Липса на деформация и вибрация

машини за орбитално рязане AXXAiR:
CC81:   от Ø 5 до Ø 78 mm
CC121: от Ø 5 до Ø 121 mm
CC171: от Ø 16 до Ø 170 mm
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Пневматична
PREP 2

електaрическа
PREP 2

С батерия
PREP 2

T A G
PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

ПродуКти При заваряване на детайли за 
нерЪждаеми резервоари

маШини за Крайцване на трЪБи  СЕРия PREP

технически характеристики

модел PREP 2 PREP 3
вид машина Пневматична Електрическа С батерия Пневматична Електрическа С батерия
диаметър на тръба mm 23 - 42 28 -76
обороти rpm 0 - 215 5 - 250 160 0 -120 5 - 82 55
въртящ момент nm 29 39 64 137 193 216
мощност на мотора 1.3 Hp 720 W 1300 W 1.4 Hp 1300 W 1800 W
тегло на машината kg 4.8 5.5 5.7 8.8 9.9 10.4
захранване V  - 110 / 220 Зар.110 / 220  - 110 / 220 Зар.110 / 220

технически характеристики

модел PREP 4 PREP 8

вид машина Пневматична Електрическа С батерия Пневматична Електрическа

диаметър на тръба mm 23 -112 50 - 207
обороти rpm 0 - 100 5 - 82 55 0 - 52 5 - 34

въртящ момент nm 138 193 216 353 441

мощност на мотора 1.5 Hp 1300 W 1800 W 1.8 Hp 1700 W

тегло на машината kg 9.4 10.4 11.1 25 26

захранване V  - 110 / 220 Зар.110 / 220  - 110 / 220

СКоБи за центриране на трЪБи  

Скоби за вътрешно центриране на тръби от серия TAG E-Z Fit Spider
Тези скоби дават възможност за работа с различни елементи като колена, фланци и тройници от 10 mm до 940 mm.  

технически характеристики

Серия размери
mm

тегло
kg

100 10 - 330 2.1  - 26.00
200 15 - 52 0.2  - 1.25
300 54 - 220 1.25 - 3.60
301 54 - 940 1.1  - 44.00
302 54 - 940 1.1  - 20.00
400 54 - 900 1.25 - 39.00
500 54 - 520 1.00 - 23.10
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технически характеристики

модел размери 
mm

тегло
kg

EZR2 25 - 74 1.50 
EZR6 50 - 170 4.00

EZR12 127 - 325 6.70

Скоби за тръби от серия TAG E-Z Fit Red

Тези скоби се използват за центриране на тръба с фланец, тръба с 
коляно, Т–образни елементи и редуктори с диапазон от 25 mm до 
235 mm. Използват се за неръждаема стомана без допълнителни 
принадлежности и без да заразяват на материала.

технически характеристики

модел размери
mm

тегло
kg

EZG3 20 - 90 1.40
EZG5 50 - 150 3.00
EZG7 90 - 195 3.30
EZG9 125- 245 7.00

EZG14 225 - 370 9.00

Скоби за вътрешно центриране на тръби от 
серия TAG E-Z Gold

Скобите от тази серия са от кована стомана с висока якост. Могат 
да се използват върху неръждаема стомана като се монтират 
опционални крачета и фиксиращи болтове от същия материал. 
Обхващат диапазон от 20  mm до 370 mm. 

технически характеристики

видове глави Продуктов номер товароносимост
kg

тегло
kg

размер на тръба
mm

Tri V-глава TVH300 1585 3.40 до 304.80
голяма V-глава TVH300L 1585 7.60 до 609.60
глава с подвижни стоманени колела
*неръждаема стомана (SS)

SWH300 450 3.40 25.4 - 304.8
*SWH300SS 450 3.40 25.4 - 304.8

глава със стоманени колела
*неръждаема стомана (SS)

SWH350 1000 4.90 25.4 - 609.6
*SWH350SS 1000 4.90 25.4 - 609.6

глави с пластмасови колела *nWH300 450 2.00 25.4 - 304.8
глави с пластмасови колела *nWH350 450 3.30 25.4 - 609.6

трикраки стойки за тръби 

Стойките за тръби се предлагат с различни глави според Вашите 
нужди. Те биват сгъваеми и несгъваеми с регулируема височина 
до 122 cm и товароносимост до 1585 kg.

СтойКи за трЪБи

Стойка за тръби TAG high pipe 

Този вид стойки позволяват на производителите на тръби да 
държат тръбите си безопасно във височина.

• Диаметър на тръбите от 25.4 mm до 304.8 mm

• Капацитет на натоварване - 450 kg

• Регулируема височина - 99 cm -180 cm

• Сгъваем дизайн за лесно транспортиране

• Т - образна дръжка за заключване и стабилност
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ротационни маСи

Стандартен крак или крак 
с колело и спирачка

Различни работни повърхности 
(oтвори: Ø 16 mm, Ø 22 mm 

и Ø 28 mm)

Регулируема височина 
780 - 1100 mm

Максимална 
товароносимост - 1000 kg

Ротационната маса с регулируема височина от Siegmund осигурява гъвкава работна височина, висока товароносимост 
и лесно управление.

технически характеристики

System 16 размери

• Стомана S355J2+N
• Отвори в решетка 50 х 50 mm
• Дебелина на материала приблизително 11.5  13 mm
• Височина на странич ния борд  50 mm
• Плазмено нитрирана повърхност BAR  покритие

1000 x 1000 mm
приблизително 157 kg

1200 x 800 mm
приблизително 147 kg

1200 x 1200 mm
приблизително 216 kg

• Инструментална стомана X8.7
• Отвори в решетка 50 х 50 mm
• Дебелина на материала приблизително 11.5  13 mm
• Плазмено нитрирана повърхност BAR  покритие

1000 x 1000 mm
приблизително  90 kg

1200 x 800 mm
приблизително 88 kg

1200 x 1200 mm
приблизително130 kg

• Инструментална стомана X8.7
• Отвори в решетка 50 х 50 mm
• Дебелина на материала приблизително 11.5  13 mm
• Плазмено нитрирана повърхност BAR  покритие

Ø 1000 mm
приблизително 72 kg

System 22 размери

• Стомана S355J2+N
• Дебелина на материала приблизително 1719 mm
• Отвори в диагонална решетка
• Плазмено нитрирана повърхност BAR  покритие

1000 x 1000 mm
приблизително 137 kg

1200 x 1200 mm
приблизително 197 kg

• Стомана S355J2+N
• Отвори в решетка 100 х 100 mm
• Дебелина на материала приблизително 17  19 mm
• Плазмено нитрирана повърхност BAR  покритие

1200 x 800 mm
приблизително 138 kg

• Стомана S355J2+N
• Отвори в диагонална решетка
• Дебелина на материала приблизително 17  19 mm
• Плазмено нитрирана повърхност BAR  покритие

Ø 1000 mm
приблизително 131 kg

System 28 размери

• Инструментална стомана X8.7
• Отвори в диагонална решетка
• Дебелина на материала приблизително 15 mm
• Плазмено нитрирана повърхност BAR  покритие

1000 x 1000 mm
приблизително 109 kg

1200 x 1200 mm
приблизително 156 kg

 • Инструментална стомана X8.7
• Отвори в решетка 100 х 100 mm
• Дебелина на материала приблизително 15 mm
• Плазмено нитрирана повърхност BAR  покритие

1200 x 800 mm
приблизително 112 kg

• Инструментална стомана X8.7
• Отвори в диагонална решетка
• Дебелина на материала приблизително 15 mm
• Плазмено нитрирана повърхност BAR  покритие

Ø 1000 mm
приблизително 103 kg
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технически характеристики

Плот с размери 1200 х 800 mm  System 16 System 22 System 28

диаметър на отвора Ø mm 16 22 28

решетка mm 50 х 50 100 x100 100 x100

дебелина на материала mm 12 18 15

Плазмено нитрирано покритие  BAR покритие да да да

размери, д / Ш / в mm 1200 / 800 / 850 1200 / 800 / 850 1200 / 800 / 850

работНи маси Siegmund 
WorkStation

технически характеристики

System 16 System 22 System 28
дебелина на материала mm 11.5 - 13 17 - 19 24.5 - 27 
отвори Ø mm 16 20 28
отвори по повърхността в решетка  mm 50 х 50 100 x 100 100 x 100
височина на страничен борд mm 100 150 200
оразмерителна скала по всички 
страни на масата да да да

допълнително оребрена 
конструкция да да да

товароносимост kg до 8000 до 8000 до 16000 

размери m

1.0 х 0.5; 1.0 х 1.0; 
1.2 х 0.8; 1.2 х 1.2; 
1.5 х 1.0; 1.5 х 1.5; 
2.0 х 1.0; 2.0 х 1.2; 
2.4 х 1.2; 3.0 х 1.5;

4.0 х 2.0

1.0 х 1.0; 1.2 х 0.8; 
1.2 х 1.2; 1.5 х 1.0; 
1.5 х 1.5; 2.0 х 1.0; 
2.0 х 2.0; 2.4 х 1.2; 
3.0 х 1.5; 4.0 х 2.0

1.0 х 1.0; 1.2 х 0.8; 
1.2 х 1.2; 1.5 х 1.0; 
1.5 х 1.5; 2.0 х 1.0; 
2.0 х 1.2; 2.0 х 2.0; 
2.4 х 1.2; 3.0 х 1.5; 

4.0 х 2.0

заваръчНи маси
System 16 System 22 System 28

Всички работни маси могат да бъдат поръчани с 
аксесоари по избор.
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технически характеристики 

3M ™ Speedglas ™ заваръчен филтър 9100XXi 9100XX 9100X 9100V
зрително поле 73 x 107 mm 73 x 107 mm 54 x 107 mm 45 x 93 mm
живот на батериите 1800 часа 2000 часа 2500 часа 2800 часа
Соларни клетки не да
Класификация 1/1/1/2
в тъмно състояние DIN 5, 8, 9 13
в светло състояние DIN 3
UV / iR защита Постоянна, DIN 13
автоматично включване да не
време за превключване от светло в 
тъмно 0.1 ms (+23 OC)

време за превключване от тъмно в 
светло (забавяне) 40 - 800 ms 40 - 1300 ms

режим памет да не
3M ™ Speedglas ™ технология за 
натурални цветове да не

Брой сензори 3
одобрения за защита на очите и лицето
заваръчен шлем EN175:B
заваръчен филтър EN 379
защитни пластини EN166:BT

заварЪЧни маСКи Серия 9100

модел 9100 - стандартен
	Предлага се със самозатъмнява-

щите се филтри 9100V, 9100X, 
9100XX и 9100Xxi.
	Подходящ за всички заваръчни 

процеси като РЕДЗ, МИГ/МАГ, 
ВИГ, газо-кислородно, плазмено и 
точково заваряване.

модел 9100 FX 
	Заваръчната маска e с повдигащ се 

визьор и с голям прозрачен екран 
отдолу, подходящ за шмиргелене.
	Предлага се със самозатъмнява-

щите се филтри 9100V, 9100X, 
9100XX и 9100Xxi.
	Подходящ за всички заваръчни 

процеси като РЕДЗ, МИГ/МАГ, 
ВИГ, газо-кислородно, плазмено и 
точково заваряване.

модел 9100 QR 
	Заваръчната маска е закрепена 

към каската чрез релса с бързо 
освобождаване.
	Предлага се със самозатъмнява-

щите се филтри 9100V, 9100X, 
9100XX и 9100Xxi.
	Подходящ за всички заваръчни 

процеси като РЕДЗ, МИГ/МАГ, 
ВИГ, газо-кислородно, плазмено и 
точково заваряване.
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роБоти за маниПулиране и оБЩи 
Приложения за хранително-вКуСовата 
ПромиШленоСт

технически характеристики

модел GP7 FGG GP8 FGG GP12 FGG GP25 FGG GP50 FGG
Контролирани оси pcs 6   6 6 6 6
товароносимост kg 7 8 12 25 50
максимален работен 
обхват   

mm 927 727 1440 1730 2061

точност на 
позициониране

mm 0.03 0.02 0.06 0.06 0.07

тегло kg 34 32 155 265 58

Тънкото тяло на робота изисква минимално място за монтаж (свежда  до минимум 
отместването на оста L-u). Кабелът на манипулатора може да бъде свързан в долната 
част, което изисква далеч по-малко място за монтаж в сравнение с кабелни връзки 
отстрани на робота. Увеличеният максимален хоризонтален обхват позволява 
роботите да работят в по-широки работни зони. Тънкият, прав и симетричен 
дизайн на рамото свежда до минимум колизии с периферни устройства дори в 
малки пространства.

Серия GP FGG
Мощните и гъвкави роботи MOTOMAN 
се рия GP FGG осигуряват боравене с по
лезен товар до 50 kg. 

Този клас роботи могат да се използват в 
приложения, свързани с храни, при вто-
рич но и третично опаковане. 
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инСтрументи от нерЪждаема Стомана

• Централен заключващ механизъм с ключ тип “Round”
• Дълги улеи осигуряват 100% отваряне на чекмеджетата
• Клик / фиксираща система в краищата на всяко 

чекмедже, непозволяваща отварянето им при местене 
на количката

• Здрава конструкция от неръждаема стомана, усилена в 
местата, където по-често могат да възникнат повреди

• Колела с размери 125 x 30 mm, с лагери и гумено 
покритие, неоставящо следи

• Общи габарити: 956 x 500 x 762 mm
• Капацитет на общо натоварване: 600 kg
• Товароносимост на чекмедже: 45 kg
• Тегло: 67 kg

мобилно работно място от неръждаема 
стомана със 7 чекмеджета 1470K7SS

• Предлагат се в размери от 6 до 32 mm
• Стандарт ISO 691
• Устойчиви на корозия
• Тяло от неръждаема стомана AISI 420

звездогаечни ключове от неръждаема 
стомана SS002

• Предлагат се с размери на отвора от 13 до 60 mm
• Стандарт ISO 6787
• Устойчиви на корозия
• Тяло от неръждаема стомана AISI 420

раздвижени ключове от неръждаема 
стомана SS001

• Размери: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
• Тяло от неръждаема стомана AISI 420
• За работа под ъгъл

Комплект г-образни ключове шестостен, 
сфера, от неръждаема стомана BE-9770i

• Размери: 0.5x3.0x60, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 
1.2x6.5x150, PH1x75,  PH2x100, 

• 3компонентна ръкохватка: твърда сърцевина с 
нехлъзгаща се повърхност

• Устойчиви на корозия
• Стандарти: ISO 8764, DIN 5260

Комплект отвертки ERGo шлиц и PH от 
неръждаема стомана BE-9881i

• Предлагат се с размери 250 и 300 mm
• Устойчиви на корозия

Клещи тип “гарга” от неръждаема
стомана SS410

• Предлагат се с размери 150 и 195 mm
• Устойчиви на корозия
• PVC ръкохватки
• Висока якост и твърдост на челюстите
• Стандарт ISO 5749
• Тяло от неръждаема стомана AISI 420

Клещи резачки от неръждаема стомана 
SS402

• Предлагат се с размери от 1000 до 3600 g
• 2компонентна дръжка от фибростъкло
• Стандарти UNE 16588 и UNE 16590
• Тяло от неръждаема стомана AISI 420

Чукове от неръждаема стомана SS502



лозаро-овощарски инстрУменти

традициона лозарска ножица P121-23-F

•	 Тънки	остриета	за	по-лесен	достъп
•	 Метална	ръкохватка
•	 Заключващ	механизъм	-	метален	клипс
•	 Не	се	предлагат	резервни	части
•	 Капацитет	на	рязане:	25	mm
•	 Дължина	230	mm
•	 Тегло:	330	g

традициона лозарска ножица P1-23

•	 Прецизно	закалени	и	шлифовани	остриета	
 за по-голяма производителност
•	 Предлагат	се	резервни	части
•	 Капацитет	на	рязане:	30	mm
•	 Дължина	230	mm
•	 Тегло:	255	g

Професионална лозарска ножица 
PG-R-M2-F

•	 Ергономична	въртяща	се	дръжка
•	 Размер	М
•	 Не	се	предлагат	резервни	части
•	 Капацитет	на	рязане:	20	mm
•	 Дължина	205	mm
•	 Тегло:	264	g

Професионална ножица за клони 
P140-F

•	 Подходящи	за	подрязване	на	дръвчета	и	храсти
•	 Прецизни	остриета	за	чист	сряз
•	 Остриета	от	висококачествена	стомана	и	изцяло	

закалени.
•	 Метални	ръкохватки
•	 Гумени	буфери
•	 Капацитет	на	рязане:	40	mm
•	 Дължина	600	mm
•	 Тегло:	1010	g

Брус за заточване LS-COMBINESS

•	 Синтетичен	2-компонентен	изкуствен	брус	за	заточване	
на лозарски ножици, брадви, ножове и други

•	 Препоръчва	се	да	се	използва	с	вода	или	смазка	за	
максимален ефект

•	 Дължина:	100	mm
•	 Зелена	страна	със	зърнистост	180	зърна/cm2 за грубо 

шлайфане на повредени метални повърхности
•	 Сива	страна	със	зърнистост	400	зърна/cm2 за фино 

шлайфане на повредени метални повърхности

волфрам-карбидно точило SHARP-X

•	 Волфрам-карбидно	точило	подходящо	за	заточване	на	
всякакви остриета

•	 Двойни	карбидни	ръбове
•	 2-компонентна	дръжка
•	 Протектори	за	предпазване	на	пръстите	от	остриетата



София	1220,	ул.	“Илиенско	шосе”	8;	тел.:	02	926	60	60,	02	451	16	73;	02	926	60	40; факс:	02	936	00	32
info@kammarton.com; sofia@kammarton.com; info@toolsshop.bg

Благоевград 2700
ул. “Пейо Яворов” 32
тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Враца 3000
ул. “Илинден” 10 
тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800
ул. ”Индустриална” 12
тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Свищов 5250
ул. “Авксентий Велешки” 2А
тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000
кв. ”Индустриален”, ул. “Промишлена” 
тел.: 042 638 374 
st.zagora@kammarton.com

Бургас 8000
ул. “Сребърна” № 7 
тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Габрово 5300
бул. “Могильов”  3
тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000
ул. “Голямоконарско шосе” 27 
тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Сливен 8800
бул. “Стефан Караджа” 14
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600
ул. “Сеновоза” 16
тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Варна 9000
ЗПЗ, ул. “П. Николов” 21
тел.:  052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Нови Пазар 9900
ул. “Христо Смирненски” 2 
тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000
бул. “Липник” 123, Бизнес парк Русе
тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700
ул. “Спартак”  25
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300
бул. “България” 90
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com

Електронен магазин

www.kammarton.com  
www.toolsshop.bg




