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Машини за челно заваряване на HDPE тръби

Модел TM 160 TM 250 TM 315 GF 400 KL 500 KL 630 GF 800 GF 1000

Диапазон на заваряване (mm) 40-160 75-250 90-315 125-400 200-500 315-630 500-800 710-1000

Тегло на базовата машина (kg) 162 234 315 360 648 827 1580 2530

Мощност 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz

Модел Работен 
обхват Захранване Тегло Материали

MSA 125 до 125 mm 230Vа; 50/60 Hz  13 kg HDPE, PP, PP-R

MSA 230 до 630 mm 230Vа; 50/60 Hz 19 kg HDPE, PP, PP-R

MSA 330 до 1 200 mm 230Vа; 50/60 Hz 30 kg HDPE, PP, PP-R

Машини за електродифузно 
заваряване серия MSA

Машини за електродифузно заваряване на тръби с диаметър до 1 200 mm.

Швейцарско
 качество

Georg Fisher e швейцарска компания, която предлага: 
•	Хидравлични машини и машини със CNC за челно заваряване на тръби 

от 40 до 2 000 mm; 
•	Машини за подравняване краищата на тръбите преди заваряване;
•	Приспособления за заваряване на колена и тройници; 
•	Протоколиращи устройства на процеса на заваряване.

* Възможност за заявяване на транспортна кутия

Стандартна окомплектовка за всички модели:
•	Подгряващ елемент с незалепващо покритие PTFE за заваряване на тръби
•	Електрическо устройство за подравняване на краищата на тръбите, с предпазен бутон
•	Електрохидравлична станция с акумулатор и захранващи гъвкави хидравлични маркучи с бързи връзки
•	Стойка за захващане на подгряващия елемент и устройство за подравняване
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Хидравлични станции, помпи и къртачи

Източник на захранване

Хидравличните станции HPP на Hycon са източник на захран-
ване на хидравличната система Hycon.

Технически данни
Модел

HPP09 HPP18V MULTIFLEX

Дебит, l/min 1х20
1 х 10-15-20-30-40

2 х 10 - 15 - 20

Макс. налягане, bar 150 160

Двигател
Honda, 

9HP бензин
Vanguard, 

18 HP бензин

POR /регулируем регулируем регулируем

Стартер възвратен възвратен и електрически

Тегло, kg 68 112

Ниво на шум, 
1 m L

PA
, dB

88 89

Ниво на шум, 
L

WA
, dB

100 101

Цена: 4 900 лв. 9 500 лв.

Хидравлични къртачи

Хидравличните къртачи Hycon са 
компактни и надеждни. Независимо 
от малкото си тегло, те се справят 
дори и с най-тежките дейности - 
къртене на бетон, асфалт, замръз-
нала земя, тухлени стени и др. 

Технически 
характеристики

Модел

HH10RV HH15 HH20

Тегло 10 kg 15 kg 22 kg

Дебит масло 20 l/min 20 l/min 20 l/min

Работно налягане 100 bar 100 bar 100 bar

Макс. налягане 160 bar 160 bar 160 bar

Честота на ударите 2100 min-1 1830 min-1 1560 min-1

Ниво на вибрации 9.6 m/s-1 4.4 m/s-1 6.8 m/s-1

Захват: HEX 19x50 mm 22x82 mm 25x108 mm

Цена: 2 650 лв. 2 900 лв. 3 220 лв.

Технически данни HWP 2” HWP 3” HWP 4”

Дебит масло, l/min 20 - 30 20 - 30 20 - 34

Макс. налягане bar 172 172 172

Тегло, kg/капацитет m3 7.7 / 40 11 / 80 26.7 / 204

Цена: 2 700 лв. 3 300 лв. 6 100 лв.

Потопяема помпа
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Фугорези

Технически данни

Предпазен вентил (на източника на мощност), bar Max. 240

Дебит масло (на източник на мощност), l/min Max. 80 инча

Предпазен вентил, bar 160

Дебит изтичане масло, l/min 20, 30 или 40

Дебитът на маслото се регулира от заменяеми дюзи Стандарт - 20 l/min

Цена:

Предимствата на
фугорез Hycon: 

Висока ефективност - рязане на бетон, стомана, тухлени стени, 
асфалт и армиран материал;
•	Изключване при заклинване на диска - система за безопасност 

ASCO;
•	Ниското тегло улеснява работата с инструмента;
•	Ниско ниво на шум и вибрации - за по-ергономична работа;
•	Всички части работят в масло - по-малко обслужване и по-дъ-

лъг експлоатационен живот;
•	Ниски разходи за сервиз - ниски експлоатационни разходи;
•	Възможност за рязане под вода;
•	Напълно устойчив на вода и прах.

Технически характеристики
Модел

HCS14 HCS16 HCS18

Дълбочина на рязане 137 mm 162 mm 187 mm

Диаметър на диск Ø350 mm Ø400 mm Ø450 mm

Дебит масло 20-30 l/min 20-40 l/min 20-34 l/min

Работно налягане 120 bar 120 bar 120 bar

Макс. налягане 175 bar 175 bar 175 bar

Тегло без шланг/диск 8.5 kg 9 kg 9.4 kg

Цена: 2 480 лв. 2 525 лв. 2 800 лв.

HFD Делител на дебита на маслото

Предназначен е да предпазва хидравличните инструменти от претоварване, когато са 
свързани към багер, камион и др. Той регулира потока на маслото към хидравличния инстру-
мент и гарантира дългия му експлоатационен живот.

По запитване
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Водни помпи

•	Мощност: 0.8 - 1.2 kW
•	Обороти: 2 900 RPM
•	Напрежение: 230 V
•	Изпускателен отвор: 2 in
•	Тегло: 12.5 kg
•	Воден стълб: 15.2 m

•	Ширина: 358 mm
•	Производителност: 325 l/min
•	Честота: 50 Hz
•	Гранулометрия: 7.5 mm
•	Автоматичен поплавък за ниво
•	Вградена термична защита: Да

•	Мощност: 0.4 - 0.65 kW 
•	Напрежение: 230 V
•	Обороти: 2 900 RPM
•	Изпускателен отвор: 2 in
•	Тегло: 9 kg
•	Воден стълб: 12 m

•	Ширина: 209 mm
•	Производителност: 250 l/min
•	Честота: 50 Hz
•	Гранулометрия: 7.5 mm
•	Автоматичен поплавък за ниво
•	Вградена термична защита: Да

Монофазна потопяема помпа WEDA D08N

Монофазна потопяема помпа WEDA D30N

Трифазна потопяема помпа WEDA D60N

Монофазна потопяема помпа WEDA D04N

Цена: 999 лв. 

Цена: 1290 лв.

Цена: 3290 лв.

Цена: 4390 лв.

•	Мощност: 2.0 - 2.5 kW
•	Обороти: 2 900 RPM
•	Напрежение: 230 V
•	Изпускателен отвор: 3 in
•	Тегло: 20 kg
•	Воден стълб: 23 m

•	Ширина: 286 mm
•	Производителност: 850 l/min
•	Честота: 50 Hz
•	Гранулометрия: 7.0 mm
•	Автоматичен поплавък за ниво
•	Вградена термична защита: Да

•	Мощност: 7.5 - 8.8 kW
•	Обороти: 2 900 RPM
•	Напрежение: 230 V
•	Изпускателен отвор: 4 in
•	Тегло: 61 kg
•	Воден стълб: 29 m

•	Ширина: 330 mm
•	Производителност: 2600 l/min
•	Честота: 50 Hz
•	Гранулометрия: 8.0 mm
•	Материали: Неръждаема стомана
•	Вградена термична защита: Да

40°

Те
мп
ера

тура на флуида 

40°
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Фугорези

Модел FS 125 NEW FS 170 FS 175

Двигател HONDA GX200 
бензинов четиритактов

KOHLER CH440 
бензинов четиритактов

KOHLER CH440 
бензинов четиритактов

Мощност на двигателя 6.5 HP / 4.8 kW 14 HP / 10.5 kW 14 HP / 10.5 kW

Максимална дълбочина на рязане 120 mm 190 mm 165 mm

Диаметър на диска 350 mm / 25.4 mm 500 mm / 25.4 mm 450 mm / 25.4 mm

Резервоар за вода 25 l 25 l 25 l

Подаване на дълбочина на рязане ръчно чрез педал ръчно

Придвижване напред с бутане с бутане с бутане

Размери 650x450x1 000 mm 1 210x630x1 165 mm 1 210x630x1 165 mm

Тегло 77 kg 122 kg 112 kg

Kод 0282 125 6000 0282 170 1400 0282 175 6020

Цена: 3 980 лв. 4 760 лв. 4 500 лв.

Диск диамантен за рязане на бетон за подови машини до 11 kW

Код Модел Ø на диска Ценa

CS40351 CS40 Ø 350 mm / 25.4 220 лв.

CS40401 CS40 Ø 400 mm / 25.4 280 лв.

CS40451 CS40 Ø 450 mm / 25.4 380 лв.

Диск диамантен за рязане на асфалт за подови машини до 11 kW

Код Модел Ø на диска ЦЕНА

AS75351 AS75 Ø 350 mm / 25.4 230 лв.

AS75401 AS75 Ø 400 mm / 25.4 310 лв.

AS75451 AS75 Ø 450 mm / 25.4 370 лв.

Диск диамантен комбиниран

Код Модел Ø на диска ЦЕНА

LCA65351 LСА65 Ø 350 mm / 25.4 230 лв.

LCA65401 LСА65 Ø 400 mm / 25.4 280 лв.

04978650450 LСА65 Ø 450 mm / 25.4 380 лв.

Фугорезите на GOLZ са предназначени за рязане на строителни и кариерни материали (бетон, стоманобетон, керами-
ка, плочки, гранит, мрамор, варовик и др.). Те са лесни и удобни за управление и работа във всички пътни настилки.
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Електрически къртачи и перфоратори 

Перфоратори 

Ъглошлайфи

Модел GBH 240 GBH 2-28 F GBH 3-28 DFR

Консумирана мощност 790 W 880 W 800 W

Енергия на удара 2.7 J 3.2 J 3.1 J

Честота на ударите 0 - 4 200 min-1 0 - 4 000 min-1 0 - 4 000 min-1

Тегло (kg) 2.8 kg 3.1 kg 3.6 kg

Захват SDS-plus SDS-plus SDS PLUS

Код 0611272100 0611267600 061124A000

Цена: 332 лв. 532 лв. 640 лв.

Модел GWS 9-125 S GWS 22-230 JH

Консумирана мощност 900 W 2 200 W

Диаметър на диска 125 mm 230 mm

Обороти на празен ход 2 800 ч 11 000 min-1 6 500 min-1

Тегло 1.9 kg 5.2 kg

Код 0601396102 0601882M03

Цена: 215 лв. 307 лв.

Модел GBH 8-45 DV GBH-12-52 D GSH 11 Е*

Консумирана мощност 1500 W 1 700 W 1500 W

Енергия на удара 12.5 J 19 J 16.8 J

Честота на ударите 1 380 - 2 760 min-1 1 750 - 2 150 min-1 900 - 1 890 min-1

Тегло 8.2/8.9 kg 11.5/11.9 kg 10.1 kg

Захват SDS-max SDS-max SDS-max

Код 0611265000 0611266100 0611316708

Цена: 1 657 лв. 1 965 лв. 1 332 лв.

* Окомплектовка: секач
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Уплътняване на земна маса

Технически характеристики
Модел

ATR 68 ACR 70 D

Тегло 68 kg 83 kg

Работна ширина 280 mm

Сила на уплътняване 13 kN 16 kN

Честота на вибрация 11 - 12 Hz 12 Hz

Двигател
Honda GX 100

бензин
Yanmar L 48 AE

дизел

Цена: 3 960 лв. 5 700 лв.

150 години AMMANN е водещ производител на висококачествена валираща и уплътняваща техника, спечелил довери-
ето на клиентите по цял свят като компетентен и надежден партньор. От създаването си през 1869 г. до днес ком-
панията е постоянно фокусирана върху потребителите, техните изисквания и прогрес. „Продуктивно партньорство 
за цял живот” е мотото на АMMANN.
Пълната гама от съвременна техника за уплътняване се произвежда в три високоспециализирани завода в Европа –  
от 50 kg трамбовка до 25 000 kg валяк, от прикачните компактори до интелигентните уплътняващи системи.
С високото качество на машините и обслужването им, постоянните иновации и изключителната коректност в 
партньорските взаимоотношения, АMMANN остава с водещи позиции на пазара на пътностроителна техника.

Трамбовки
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Уплътняване на земна маса

Модел APH 5075 APH 6085 APH 8595 APH 1000TC

Работно тегло 350 kg 464 kg 740 - 760 kg 747 kg

Работна ширина 60/75 cm 70/85 cm 65/80/95 cm 65/80 cm

Инерционно-уплътняваща сила 50 kN 60 kN 85 kN 63 kN

Честота 70 Hz 69 Hz 52 Hz 46 Hz

Двигател Hatz-дизел Hatz-дизел
Honda-бензин /

Hatz-дизел
Hatz-дизел

Модел АPR 3050/3060 APR 4060

Работно тегло 199 kg 242 - 260 kg

Работна ширина 50/60 cm 60 cm

Инерционно-уплътняваща сила 32 kN 41 kN

Честота 90 Hz 85 Hz

Двигател
Honda-бензин /

Hatz-дизел
Honda-бензин /

Hatz-дизел

Цена: 7 300 лв.

Модел ARW 65

Работно тегло 740 kg

Работна ширина 65 cm

Инерционно-уплътняваща сила 11/21 kN

Честота 60 Hz

Двигател Hatz-дизел

За конкретна конфигурация и цена на желаната от Вас машина, моля, обърнете 
се към нашите търговски специалисти.

Реверсивни виброплочи
Модел APR 2040/2250* APR 2540/2550  APR 4920 APR 5920

Работно тегло 108 kg 144 kg 424 kg 440 kg

Работна ширина 40/50 cm 38/50 cm 45/60/75 cm 45/60/75 cm

Инерционно-уплътняваща сила 22 kN 24 kN 49 kN 59 kN

Честота 98 Hz 95 Hz 65 Hz 65 Hz

Двигател
Honda-бензин / 

Hatz-дизел
Hatz-дизел Hatz-дизел Hatz-дизел

Цена: 5 025 лв.

Виброплочи
Модел APF 1233 APF 1550* APF 2050*

Работно тегло 68 kg 87 kg 91 kg

Работна ширина 33 cm 50 cm 50 cm

Инерционно-уплътняваща сила 12 kN 15 kN 20 kN

Честота 100 Hz 100 Hz 90 Hz

Двигател Honda-бензин Honda-бензин Honda-бензин

Цена: 2 750 лв. 3 150 лв. 3 700 лв.

* Силиконови подложки за тръмбоване на павета;      ** Възможност за окомплектоване с оросителна система

* Възможност за поставяне на транспортни колелца

По запитване По запитванеПо запитване

По запитване
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Валираща и уплътняваща техника

Траншейни валяци
Модел Rammax 1575 
Работно тегло / Макс. тегло 1340 / 1450 kg

Работна ширина 640 / 850 mm

Инерционно-уплътняваща сила 75 / 38 kN

Честота при 2100/2400 rpm 40 Hz

Двигател YANMAR - дизел

Траншейни валяци
Модел Rammax 1585 
Работно тегло / Макс. тегло 1305 / 1395 kg

Работна ширина 630 / 850 mm

Инерционно-уплътняваща сила 86 kN

Честота при 2100/2400 rpm 30 Hz

Двигател Hatz  - дизел

Двубандажни валяци
Модел ARX 12
Работно тегло 1475 kg

Работна ширина 82 cm

Инерционно-уплътняваща сила 23 kN

Честота при 2100/2400 rpm 58 / 66 Hz

Двигател YANMAR 3TNV76

Двубандажни и комбинирани валяци
Модел ARX 16 ARX 16 K
Работно тегло 1520 kg 1460 kg

Работна ширина 90 cm 90 cm

Инерционно-уплътняваща сила 23 kN 23 kN

Честота при 2100/2400 rpm 58 / 66 Hz 58 / 66 Hz

Двигател Yanmar-дизел Yanmar-дизел

Двубандажни и комбинирани валяци
Модел ARX 26 ARX 26 K
Работно тегло 2460 kg 2230 kg

Работна ширина 120 cm 120 cm

Инерционно-уплътняваща сила 47 kN 47 kN

Честота при 2100/2400 rpm 58 / 66 Hz 58 / 66 Hz

Двигател Yanmar-дизел YANMAR 3TNV88

За конкретна конфигурация и цена на желаната от Вас машина, 
моля, обърнете се към нашите търговски специалисти.

Двубандажни валяци
Модел ARX 23 ARX 23 K
Работно тегло 2250 kg 2150 kg

Работна ширина 100 cm 100 cm

Инерционно-уплътняваща сила 41 kN 41 kN

Честота при 2100/2400 rpm 58 / 66 Hz 58 / 66 Hz

Двигател Yanmar-дизел Yanmar-дизел
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Преносими електрогенератори

Монофазни генератори

Модел PERFORM
3000

PERFORM 
4500

PERFORM 
6500

TECHNIC 10000 
E

DIESEL
6000 E XL C

Мощност 2.8 kW 4.00 kW 6.3 kW 10.3 kW 4.9 kW

Напрежение 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Тегло 45 kg 61.5 kg 85.5 kg 167 kg 103 kg

Размери 65x51x46 cm 71x56x49 cm 81x56x59 cm 90x57x77 cm 81x56x59 cm

Характеристики на двигателя

Марка KOHLER KOHLER KOHLER KOHLER 
KOHLER 
DiESEL

Модел CH270 CH395 CH440 CH680 KD15-440

Стартиране ръчно ръчно ръчно ел. старт eл. старт

Гориво бензин бензин бензин бензин дизел

Самостоятелна 
работа

3.20 h 4.30 h 2.80 h 6.60 h 13.30 h

Разxод на 
гориво

1.30 l/h 2.10 l/h 2.60 l/h 4.70 l/h 1.20 l/h

Обем на 
резервоара 

4.10 l 7.30 l 7.30 l 33 l 16 l

Датчик за масло да да да да да

Цена: 1 320 лв. 1 700 лв. 2 340 лв. 6 640 лв. 4 880 лв.

Трифазни генератори

Модел PERFORM 
5500T

PERFORM 
7500T

TECHNIC 
15000 

TE

TECHNIC 
20000 ТE 
AVR C*

DIESEL 
6500 TE 

XL

Мощност 4.5 kW 6.5 kW 11.5 kW 15.2 kW 5.2 kW

Напрежение 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

Тегло 73,5 kg 93,5 kg 176 kg 188 kg 108 kg

Размери 71x56x49 cm 81x56x59 cm 89x57x77 cm 95x57x90 cm 81x55.5x59 cm

  Характеристики на двигателя

Марка KOHLER KOHLER KOHLER KOHLER KOHLER

Модел CH395 CH440 CH680 CH940 KD15-440

Стартиране ръчно ръчно ел. старт ел. старт eл. старт

Гориво бензин бензин бензин бензин дизел

Самостоятелна
работа

4.5 h 2.80 h 6.6 h 6.30 h 13,3 h

Разxод на гориво 2.10 l/h 2.60 l/h 4.70 l/h 5.60 l/h 1.20 l/h

Обем 7.30 l 7.30 l 33 l 35 l 16l

Цена: 2 420 лв. 2 930 лв. 6 970 лв. 10 120 лв. 5 380 лв.

*Автоматично регулиране на напрежението

Преносимите генератори и водни помпи SDMO притежават професионални двигатели HONDA или KOHLER, компактни раз-
мери и олекотена конструкция. Наборът от модели с различна мощност и характеристики на работа отговарят на раз-
нообразните потребности на клиентите. Като допълнителни аксесоари за различните модели генератори се предлагат и 
комплект колела, кутия за принадлежности и др.

•	Професионален двигател KOHLER;
•	Компактна рамка със защитни 

панели срещу удари;
•	 Удобство при хващане благодарение 

на ергономичните дръжки.

Допълнителни аксесоари:
•	Комплект количка с колела за пре-

носими генератори

•	Професионален двигател KOHLER;
•	Компактна рамка със защитни па-

нели срещу удари;
•	Удобство при хващане благодаре-

ние на ергономичните дръжки.

Допълнителни аксесоари:
•	Комплект колела за преносими гене-

ратори
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Преносими електрогенератори

Заваръчни генератори

Модел WELDARC 220 T WELDARC 300 TE 
XLC

Мощност 5.7 kW 7.0 kW

Напрежение 400 V 400 V

Тегло 94.5 kg 152.5 kg

Размери 90x57x77 cm 91x59x92 cm

Характеристики на двигателя

Марка KOHLER KOHLER

Модел CH440 CH680

Стартиране ръчно ръчно

Гориво бензин бензин

Самостоятелна 
работа

2.80 h 8.7 h

Разxод на гориво 2.60 l/h 3.80 l/h

Обем на резервоара 7.3 l 33 l

Датчик за масло не да

Цена: 3 770 лв. 7 600 лв.

Водни помпи
Модел ST 2.36 H ST 3.60 H TR 2.36 H TR 3.60 H

Характеристики за чисти води за чисти води за отпадни води за отпадни води

Напор 29 m 26 m 29 m 26 m

Максимален дебит 36 m3/h 54 m3/h 36 m3/h 54 m3/h

Гранулометрия 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Двигател
Марка Honda Honda Honda Honda

Модел GX 120 GX 160 GX 120 GX 160

Работно време в часове 2 3.4 2 3.4

Ниво на шум (LWA) 103 dB(A)  105 dB(A) 103 dB(A) 105 dB(A)

dB(A)@7m 72 75 72 76

Тегло, kg 23 29 23 29

 Цена: 1 010 лв. 1 190 лв. 1 210 лв. 1 420 лв.

•	Професионален	двигател	Honda;
•	Олекотена	конструкция;
•	Висококачествено	оборудване;
•	Моно-	и	трифазен	контакт.

•	Професионален двигател KOHLER;
•	Дълга самостоятелнa работа;
•	 Електрически стартер с батерии без 

поддръжка;
•	Моно- и трифазен контакт.

Допълнителни аксесоари:
•	Кутия	за	принадлежности	(включена	в	комплекта);
•	Комплект	колела	за	генератори;
•	Комплект	за	заваряване.
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Хидравлични чукове

Новото поколение хидравлични чукове Rammer се отличава с повишена 

производителност, намалени нива на шум и вибрации. 

Предимства:
•	Постоянна висока производителност,  

постиганата от системата СВЕ 
(Constant Blow Energy);

•	Висока надеждност;

Хидравличните чукове с марка Rammer вече 20 години са синоним на качество, надеждност и дълъг 
живот, което в комбинация с отличната цена ги прави една наистина добра инвестиция. Всички 
чукове се произвеждат във високотехнологична фабрика, базирана във Финландия, като се използват 
само най-добрите материали при стриктен контрол върху качеството, в съответствие със 
стандартите iSO 9001, iSO18001 и iSO 14001. Употребата на висококачествени материали при 

Технически 
характеристики

Модел

255 355 455 555 777 1533

Тегло kg 110 150 230 275 385 870

Диаметър на шилото mm 40 48 56 72 80 105

Ударна скорост bpm 600 - 3200 800 - 3000 700 - 2600 600 - 1800 500 - 1700 550 - 1050

Работно налягане bar 95 - 150 90 - 150 100 - 170 90 - 140 90 - 140 140 - 160

Дебит l/min 15 - 35 25 - 55 40 – 70 35 - 90 40 - 120 80 - 140

Оптимално тегло на машина t 1.4 - 2.1 1.9 - 3.1 2.7 - 5.2 3.6 - 5.8 4.9 - 7.8 10 – 19

Гарантирано ниво на шум dB(A) 119 118 119 122 124 124

Препоръчва се при тегло на машината (t) 0.8 - 1.7 1.9 - 3.1 2.7 - 5.2 3.2 - 8.0 4.3 - 9.5 10 - 19

•	Ниски експлоатационни разходи;
•	Голям междуремонтен ресурс;
•	Извънредно лесен за сервизира-

не и обслужване;

Технически 
характеристики

Модел

R01P R02P R03P R04P R05P R07P

Тегло 95 kg 130 kg 180 kg 285 kg 325 kg 400 kg
Диаметър на шилото 40 mm 46 mm 53 mm 60 mm 68 mm 75 mm
Честота на ударите 700 -1400 bpm 450 -1400 bpm 600 -1200 bpm 550 -1050 bpm 400 -1050 bpm 450 - 950 bpm
Вложена енергия 5 kW 8 kW 10 kW 13 kW 18 kW 21 kW
Работно налягане 80 -120 bar 60 -120 bar 75 -120 bar 70 -130bar 110 -155 bar 80 -140 bar
Дебит 15 - 25 l/min 15 - 40 l/min 25 - 50 l/min 30 - 60 l/min 35 - 70 l/min 45 - 90 l/min
Оптимално тегло на машина 0.8 - 2.01 t 1.3 - 3.3 t 2.0 - 4.41 t 3.0 - 6.01 t 4.0 - 7.51 t 5.0 - 9.01 t
Ниво на шум 114 dB 115 dB 116 dB 118 dB 119 dB 121 dB

Всички хидравлични чукове 
Rammer притежават CE сер-
тификат за съответствие, 
предоставен от SANDViK

•	Капсулован	дизайн	на	корпуса;
•	Ниски	нива	на	шум;
•	Защитена	връзка	за	маркуч;	
•	Лесен	за	инсталиране.

производството гарантира като краен 
резултат изключително здрав корпус на 
чука с по-малко тегло и по-голяма произво-
дителност.
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BBG е интернационална компания, 
базирана в Австрия, произвеждаща 
машини както за строителната, 
така и за минната индустрия. 

Изключително широката гама от 
пневматични къртачи, дрифтери 
и щипки дават възможност за 
голям избор и решения за всички 
нужди от страна на клиентите на 
Евромаркет.

Къртачи

Лек клас
Модел BM3FH BM4F/BM4FK BM5F BM5FH/BM5FK BM6F BM6FH/BM6FK BK9

Тегло (kg) 3.3 3.9/4.1 5.6 6 / 5.9 6.1 6.5/6.4 9.2

Дължина (mm) 270 310 300 365 325 395 370

Диаметър на буталото (mm) 20 22 30 30/30 30 30/30 28

Ход на буталото (mm) 44 58 75 75 95 95 90 

Брой удари в секунда (s-1) 57.1 50.6 35.7 35.7/35.7 32.2 32.2/32.2 26.6

Консумация на въздух (l/s) 4.7 5.0 6.7 6.7 7.3 7.3 10.0

Присъединителен отвор Ri 3/8˝ Ri 3/8˝ Ra 3/4˝ Ra 3/4˝ Ra 3/4˝ Ra 3/4˝ Ra 3/4˝

Среден клас
Модел BA9FH/BA9VFH* BA9FK BA11FH/BA11FK BA11VFH* BA13FH/BA13FK BAi3FR

Тегло (kg) 9.5/11 9.6 11.6/12 13.2 12.9/13.4 15.4

Дължина (mm) 478/503 478 520/540 570 600/620 620

Диаметър на буталото (mm) 33 33 36 36 36 36

Ход на буталото (mm) 130 130 135 135 180 180

Брой удари в секунда (s-1) 26.6 26.6 24.4/24.2 24.2 17.9 17.9

Консумация на въздух (l/s) 10.6/12.5 10.6 10.7/10.7 12.7 10.8/10.8 10.8

Присъединителен отвор Ra 3/4˝ Ra 3/4˝ Ra 3/4˝ Ra 3/4˝ Ra 3/4˝ Ra 3/4˝

Тежък клас
Модел BB18TK/BB18TR BB22TR BB26TR BB28TR

Тегло (kg) 19.6/20.5 22.8 26.2 28

Дължина (mm) 593 622 677 718

Диаметър на буталото (mm) 38 42 44 46

Ход на буталото (mm) 152 152 162 163

Брой удари в секунда (s-1) 19.9/19.9 19.2 22.6 21.9

Консумация на въздух (l/s) 17.5/17.5 17.5 17.8 17.8

Присъединителен отвор Ra 3/4˝ Ra 3/4˝ Ra 3/4˝ Ra 3/4˝

* Къртачите са с редуцирани нива на 
вибрации.
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Комбинирани багер товарачи

Бестселърът по продажби в България Hidromek е с висока производителност, със сила на загребване, която позволява 

да се работи в тежки условия без това да води до екстремни натоварвания и е прецизен във всяко свое действие. Чрез 

различно прикачно оборудване машината придобива изключителна универсалност. 

Предимствата на багер-товарачи Hidromek 102B и Hidromek 102S:
•	Двигател Perkins, който е един от най-икономичните, ефективни и надеждни в класа си;

•	Напълно автоматична TURNER трансмисия с електро-хидрвалично управление;

•	Напълно интегрирана хидравлична спирачна система с двоен педал;

•	Усилени ZF мостове, окомплектовани с LSD система за намаляване на приплъзването и заключващ механизъм на 

диференциала;

•	Ходовата част на Alpha серията дава висока маневреност при трудни терени;

•	Система за стабилизиране движението на машината (МSS), която омекотява вибрациите на товарачната уредба, 

които възникват при движение с пълна кофа при неравен терен;

•	Огромен избор от причкачно оборудване;

•	Широки прозорци, които осигуряват 360о видимост от кабината за лесна безпроблемна работа.

Технически характеристики
Модел

Hidromek 102 B Hidromek 102 B Hidromek 102 S

Обем на кофата 1.1 m3 1.1 m3 1.1 m3

Товароподемност на товарача на max. 
височина

3 561 kg 3 170 kg 3 561 kg

Маx. дълбочина на копаене 5 627 mm 5 267 mm 5 703 mm

Двигател Perkins 1204F-E44TAN Perkins 854F-E34TA Perkins 1204F-E44TAN

Мощност на двигател  99.8 HP  75 HP 99.8 HP

Скоростна кутия
Автоматична - 6 предни

и 3 задни скорости
Автоматична - 6 предни

и 3 задни скорости
Автоматична - 6 предни

и 3 задни скорости

Управление 4х4 4х4 4х4х4

Работно тегло 9 375 kg 9 375 kg 9 700 kg
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TB (удължена) TB (прибрана)

Макс. дълбочина на копаене (mm) 5627 4409

При макс. опъната стрела до център на задна 
гума (mm)

8183 7033

При макс. опъната стрела до център на 
въртене (mm)

6845 5695

При макс. опъната стрела до центъра на 
машината (mm)

7456 6307

Работна височина (mm) 6611 5730

Макс. височина на товарене (mm) 4735 3854

Макс. дължина на движение на основата (mm) 1187

Макс. ъгъл на въртене на кофата 187о

Ширина на челна кофа (mm)  2440 

Ширина на задна част на машината (mm) 2292 

Височина на разтоварене при ъгъл 47.3° (mm) 2613

Височина на товарене (mm) 3233

Височина от земята до пина на кофата (mm) 3461

Дължина от пина до машината на макс. 
височина (mm)

587

Дължина от крайна точката на товарна кофа 
до машината (mm)

1494

Макс. досег на челната кофа на макс.
височина (mm)

1532

TB (удължена)

Досег при макс. височина и на 
товарене (mm)

1060

Дълбочина на 
копане (mm)

183

Ъгъл на прибиране при макс. 
спусната кофа

38о

Ъгъл на разтоварване 47.3о

Разстояние от център на предна 
гума до земята (mm)

548.5

Разстояние от център на задна 
гума до земята (mm)

705

Транспортна 
дължина (mm)

6050

Междуосие (mm) 2190

Разстояние между центъра на 
въртене и задната ос (mm)

1336

Разстояние между земята и 
стабилизатора (mm)

401.5

Макс. височина на кабината 2950

От водещото колело до центъра 
на кабината (mm)

2050

Макс. височина на машината (mm) 3593

Основни размери

Hidromek 102B

Hidromek 102S
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Голямо решение в компактна машина

Модел Двигател
Мощност 

на 
двигателя

Обем на 
кофата 

Скоростна кутия
Powershift

Товароподемност 
на багера

Товароподемност
 на товарача на мах.

височина
Управление

HMK 62 SS
Kubota модел 
V2403 M-T-EU4

65.1 HP 0.35 m3 х 332 kg 500 kg
Управление чрез приплъзване и 

хидростатично задвижване

Новият член в семейството на багер-товарачите, раз-
работен с над 40-годишния опит на Hidromek, моделът 
62 SS е проектиран да надмине очакванията на своите 
клиенти, давайки по-високи производителност, универ-
салност, работен комфорт и безопасност. 

Hidromek 62 SS е малка, но надеждна и мощна машина, 
дори в тежки условия на работа и продължителна екс-
плоатация. Размерите и възможността му да се завър-
та на място, багерното устройство и допълнителните 
помощни хидравлични линии са нещата, които го пра-
вят идеален за работа в ограничени пространства.   
Дизайнът на кабината гарантира комфорта на опера-
тора. Уникалната седалка заедно с удобно разположени-
те на нея джойстици за маневриране и управление на 
товарачната уредба се завърта на 180°, за да даде мак-
симално добра видимост на оператора при работата 
му с багерната уредба.

Допълнителният комфорт на оператора на 62 SS се 
осигурява от климатичната инсталация. Осемте регу-
лируеми въздушни дюзи дават по-добра циркулация на 
въздуха в кабината, а лесният за четене пълноцветен 
TFT монитор и сензорният екран правят следенето на 
различни показатели на машината лесно и удобно.  
Сърцето на 62 SS е неговият турбодизелов двигател 
Kubota, който покрива стандартите за отделяне на 
вредни емисии EPA Tier 4 и EU Stage iiiB. Този двигател 

c мощност 65 к.с., която осигурява висока производи-
телност.

Многофункционалната кофа на 62 SS осигурява приложи-
мост на мини багер-товарача както за изкопни работи, 
така и за прибутване и разстилане на земна маса. Също 
така Hidromek има широка гама прикачни инструменти, 
чиито дизайн е направен специално за 62 SS. Това дава на 
машината още по-всеобхватно приложение в различни 
дейности. Благодарение на стандартния бързосменник, 
прикачните инструменти могат да бъдат заменяни 
бързо и лесно. Разнообразните хидравлични чукове, бул-
дозерни дъски, вилици и кофи с различни размери са про-
ектирани да бъдат с максимална производителност и 
дълготрайност.  

Бързосменникът на товарачната система, помощните 
хидравлични линии и линията за хидравличен чук са част 
от стандартното оборудване на 62 SS.
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Опционално прикачно оборудване 
за багер-товарачи

Хидравличен бър-
зосменник

4 в 1 кофа с палетни 
вилици

Цяла кофа Палетни вилици за 
бързосменник

Гребло за подравняване с 
наклон

Подравняващо 
гребло

Щипка за дървени 
трупи

Щипка за дървени трупи 
с двойна скоба 

Щипка за дървени
трупи с тройна скоба

Щипка за трупи с 
палетни вилици

Бързосменник Хидравличен чук Свредло Крайна кофа

Щипка за насипни товари Трапецовидна кофа за канавки Рипер

Стандартна задна кофа 

с различни размери

Шкарпираща кофа

Ширина на 
кофата mm

Капацитет с 
връх m3

Капцитет воден 
обем m3

Тегло кофа със 
зъби kg Брой зъби

350 0.08 0.06 128.5 3

400 0.09 0.07 141.5 3

500 0.11 0.08 149.5 3

600 0.14 0.10 167 4

700 0.18 0.13 185 4

800 0.22 0.15 200.5 5

900 0.25 0.17 210.5 5

Опционално прикачно оборудване за товарачна уредба
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Мини багери

Със серията MR “Business Class”, Komatsu представя изцяло нова гама от мини багери. Тази серия предлага система за 
мониторинг KOMTRAX™ на повечето от моделите, за цялостен контрол на машинния парк.

Предимства
Независимо от малкия си размер, мини багерите на Komatsu Ви дават оптимална мощност и скорост на копаене дори 
в тесни пространства. Здрави и много стабилни, те предлагат сигурност и увереност на оператора. С максимална 
дълбочина на копаене до 4.5 m, те са изключително високопроизводителни. Новият бързосменник на Komatsu прави 
смяната на кофите и прикачните устройства по-лесна и по-бърза. Малкият радиус до върха на зъбите осигурява от-
лични показатели при копаене. За всички модели се предлагат два типа бързосменник - механичен (полуавтоматичен) 
и хидравличен.
Освен това мини багерите от серия MR-3 “Business Class” са изключително тихи и са проектирани с голямо внимание 
към детайлите. Кабината на оператора предлага забележителни комфорт и видимост. Широката врата и удобно 
разположените дръжки улесняват качването и слизането от машината.

Модел
Мощност на двигателя 

kW/HP
Работно тегло 

t
Максимална дълбочина 

на копаене m
Обем на кофата 

m3

PC09-1 6.8 / 9.1 0.88 - 1.08 1.47 0.016 - 0.025

PC14R-3 11.6 / 15.6 1.44 - 1.80 2.25 0.03 - 0.06

PC16R-3 11.6 / 15.6 1.57 - 1.92 2.41 0.03 - 0.06

PC18MR-3 11.6 / 15.6 1.84 - 2.07 2.41 0.03 - 0.06

PC22MR-3 15.7 / 21.1 2.25 - 2.55 2.58 0.04 - 0.09

PC26MR-3 15.7 / 21.1 2.55 - 2.80 2.72 0.04 - 0.09

PC30MR-5 18.2 / 24.4 3.29 - 3.40 3.13 0.04 - 0.10

PC35MR-5 18.2 / 24.4 3.73 - 3.84 3.45 0.04 - 0.12

PC45MR-5 29.5 / 39.6 4.95 - 5.02 3.75 0.07 - 0.16

PC55MR-5 29.5 / 39.6 5.28 - 5.35 4.13 0.07 - 0.18

Изцяло нова гама от мини багери
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Миди багери

Идеалната комбинация

Предимства
Просторната кабина е проектирана с особено внимание за тиха и комфортна работна среда. Всички уреди за управле-
ние са леснодостъпни, а дисплеят е удобно разположен за незабавен достъп до информацията.
Машините на Komatsu се отличават с електронна система, която автоматично ограничава скоростта на машината 
в зависимост от избрания режим на управление, по този начин намалява разхода на гориво и увеличава ефективност-
та на машината. Те могат да бъдат доставени в желаната конфигурация и оборудвани с въртяща офсет стрела, с 
възможност за въртене във всяка посока. Оборудвани с последната версия на KOMTRAX™, тези машини оперират и в 
труднодостъпни райони.

Лесно обслужване
Всички сервизни точки са групирани под два напълно 

отварящи се панела и са лесни за достъп от нивото на 

земята. В допълнение всички хидравлични маркучи са 

свързани чрез ORFS съединения за по-добро уплътнение и 

по-лесна смяна.

Управление 4X4
Оборудвани с 4 двигателни и 4 управляеми колела, нашите 

колесни багери се отличават с електронна система, която 

автоматично ограничава скоростта на машината, в 

зависимост от избрания режим на управление.

Модел Мощност на 
двигателя kW/HP Работно тегло t Максимална дълбочина 

на копаене m Обем на кофата m3

PC88MR-10 50.7 / 68.0 8.58 - 9.10 4.68 0.09 - 0.34

PW98MR-10 50.7 / 68.0 10.15 - 10.50 4.31 0.30

PW118MR-11 72.0 / 96.6 12.31 - 12.86 4.33 0.40

PC138US-11 72.6 / 97.3 13.88 - 15.37 5.90 0.72

Komatsu създава миди багерите като идеална комбинация между компактността и маневреността на мини багерите  
и мощността на по-тежките земекопни машини. Миди багерите на Komatsu се отличават с извънредно компактни 
размери и възможност да работят при всякакви условия. 

НОВО!
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Мини товарачи

Интуитивно управление

Модел Мощност на двигателя 
kW/HP

Работно тегло
t

Обем на кофата
m3

Сила на загребване
daN

SK510-5 23.9 / 32.1 1.86 0.23 1.245

SK714-5 34.9 / 46.8 2.53 0.35 1.716

SK815-5 36.2 / 48.5 2.89 0.40 1.716

SK820-5 36.2 / 48.5 3.01 0.40 1.867

Мощни, ефективни и лесни за работа, мини товарачите на Komatsu 
са с работно тегло от 1.86 до 3.01 t. Те показват впечатляващи 
сила на копаене и товароподемност и са изключително подходящи 
за разнообразни дейности.

Лесни	за	управление,	мини	товарачите	на	Komatsu	ще	Ви	изненадат	
със своята висока маневреност. Оборудвани са с два PPC джойсти-
ка: единият е за работа с кофата, а другият - за движението. Дори 
неопитен оператор може лесно да управлява машината с максимал-
на прецизност. LCD панелът, монтиран в кабината, предоставя на 
оператора информация за основните функции на машината.
Двускоростната трансмисия е стандартна от SK714-5, SK815-5, 
SK820-5. “Първа” скорост е за работа при изкачване или където се 
изисква максимална теглителна сила. “Втора” предвка осигурява 
впечатляваща максимална скорост за бързо придвижване по работ-
ната площадка.
Мощните и икономични двигатели Komatsu осигуряват ниска консу-
мация на гориво и слаби нива на отделяне на вредни емисии. Те са с 
намалено ниво на шум и вибрации при отлична надеждност и 
ефективност.

Предимства
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Колесни багери

Прецизни, стабилни и сигурни

Колесните багери Komatsu са стандартно оборудвани с 
предпазни клапани на стрелата и алармират при опас-
ност от претоварване. Хидравличната система е специ-
ална разработка на Komatsu и е с извънредно голям дебит.
Благодарение на нея багерите са с много висока произво-
дителност, прецизност при вдигане и бързина.

Всички модели, налични на европейския пазар, са оборуд-
вани със система за мониторинг KOMTRAX™, която оси-
гурява достъп до статистика и анализ на работата на 
машината по всяко едно време.

Комфортът на оператора е осигурен чрез ергономични 
лостове за управление и седалка с подгряване на въздушни-
те възглавници. Кабината е обезшумена и с големи стък-
ла, които благоприятстват видимостта на оператора.

Модел
Мощност на двигателя 

kW/HP
Работно тегло 

t
Максимална дълбочина на 

копаене m
Обем на кофата 

m3

PW148-11 90.0 / 121 13.73 - 16.25 5.745 max. 0.86

PW160-11 110 / 148 16.190 - 18.590 5.861 max. 1.13

PW180-11 123 / 165 17.70 - 19.95 6.044 max. 1.13

Предимства:

Колесните багери на Komatsu, серия PW, са създадени специално за европейските пазари. Благодарение на високата си 
производителност са подходящи за широка гама от приложения. Машините имат много голяма товароподемност и 
са стабилни и сигурни.
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Верижни багери

Свръх производителни, икономични и надеждни

Модел
Мощност на двигателя 

kW/HP
Работно тегло

t
Обем на кофата

m3
Максимална дълбочина на

копаене, m

HB215LC-3 Hybrid 110/148 23.0 - 23.9 max. 1.68 6.62

HB365LC/NLC-3 Hybrid 202/271 36.4 - 37.4 max. 2.66 8.18

PC210LC/NLC-11 123 / 165 22.1 - 23.6 max. 1.68 6.25

PC190LC/NLC-8 97.0/130 18.5 - 20.0 max.1.14 6.28

PC210/LC-11 123/165 22.1 - 23.6 max.1.68 6.62

PC240LC/NLC-11 141/189 24.7 - 26.2 max.1.89 7.32

Всички верижни багери на Komatsu споделят редица ха-

рактеристики като водеща за класа си мощност, ста-

билност, товароподемност и комфорт за оператора. 

Два от моделите, проектирани с къса задна част, 

предлагат изключителна функционалност при работа 

в ограничени пространства. Всички машини пости-

гат висока горивна ефективност. Нещо повече, най-

висшата версия на KOMTRAX™ - система за сателит-

но наблюдение, сега е стандартна за всички модели, за 

да повиши производителността и печалбата Ви.

Предимства:

•	 Висока производителност, съчетана с нисък разход 

на гориво

•	Несравнима видимост и безопасност

•	Първокласен комфорт за оператора

•	 Лесна	поддръжка

•	 Висока надеждност и издръжливост

Несравнимите хибридни багери на Komatsu драстично 

намаляват разхода на гориво и отделянето на вредни 

емисии. Те се ползват с доверието на хиляди по целия свят и допри-

насят за по-чист въздух и ниски експлоатациони разходи. Хибридна-

та технология гарантира икономия на гориво до 30%-35% в сравне-

ние с конвенционална машина от класа си. Подобрява работата на 

машината по отношение на бързина и нива на шум.

KOMTRAX™ системата за мониторинг в реално време на Komatsu е 

мощен инструмент за подобряване на производителността и на-

маляване на разходите.

KOMTRAX™ позволява получаване на пълна информация за машина-

та, навсякъде и по всяко време, включително:

Реални работни часове, престой, натоварване на агрегатите, кон-

сумация на гориво;

Защита от кражба и неправомерно използване; 

E-mail известяване за избрани събития и характеристики;

Генериране и съхранение на пълна сервизна история.

Хибриднитe багери са част от Komatsu 

Care-програма, която Ви предоставя 

3 години или 2000 моточаса безплатно 

планово техническо обслужване.



Лебедки за полагане и изтегляне на кабели

Технически 
характеристики

Модел

PowerFlow MultiFlow MiniFlow MicroFlow

Диаметър на кабела ø 8-22 mm ø 5-8 mm ø 1-4 mm

Макс. скорост 80 m/min 50 m/min 80 m/min 100 m/min

Необходим въздушен поток 12 bar/10 m3/min 15 bar/1 m3/min

Технически
характеристики

Модел

KW 1002 KW 3002 KW 5000

Макс. сила на опън 10 kN 30 kN 50 kN

Макс. скорост на изтегляне 80 m/min 50 m/min 30 m/min

Двигател 10 kW, бензинов 12 kW, бензинов 20 kW, дизелов

Дължина на въжето 500 500 500

Тегло 1050 kg 1200 kg 1650 kg

Модел
Производителност 

на смесващия барабан
Мощност 

на двигателя 
Топлинна мощност 

на горелката Тегло

t/h kW kW kg

BA 4000 до 4 5.0 135 1960

BA 7000 F до 7 9.0 280 2300

BA 10000 F до 10 22 400 5000

Машини за издухване на оптични кабели

Асфалтови рециклатори 

25



26

Каналопочистваща техника

Каiser е водещият европейски производител на каналопочистващи машини и „крачещи“ багери с иновативни
и патентовани технически решения. Техниката на Каiser се отличава с традиционно високото си качество,
възможност за гъвкава употреба и уникална технология за рециклиране на използваната вода. Компанията е
създадена през 1913 г. и днес е синоним за новаторски технически решения в сектора Почистване на 
канализационни мрежи и извозване на отпадъци.

Промиване
В замърсения канал се поставя високонапорен воден мар-
куч с канализационна промивна дюза. Чрез високото на-
лягане на водната струя, мръсотията се раздробява и 
се изтласква за промиване назад към шахтата. Едновре-
менно с това силата на обратно изтласкване на водата 
придвижва маркуча напред в канала.

Засмукване
Материалът, натрупан в канализационната шахта, се 
засмуква чрез вакуумната уредба. Така през смукателния 
маркуч твърдите частици и водата преминават в ута-
ителния резервоар.

Комбинирано почистване на канализационна-
та мрежа
За едновременното изпълнение на промивни и смука-
телни операции се използва комбиниран автомобил за 
почистване на канализационната мрежа.

Почистване на канализационната мрежа с
вторично използване на водата
Във филтърната система на утаителния резервоар во-
дата и твърдите частици се разделят. Чрез високона-
порна водна помпа филтрираната вода се използва за 
многократно.

Ефективност от класа
Отпадат курсовете за допълнително зареждане с вода 
за промиване, намалява се разходът на гориво и вода. В 
сравнение с други автомобили за почистване на кана-
лизации, автомобилите KAiSER предлагат до 4.5 пъти 
повече полезен товар.

С отговорно отношение към природните 
ресурси 
Със системата за рециклиране на водата при мощност 
на промиване 300 литра в минута и продължителност на 
промиването 5 часа се пестят 90 000 литра прясна вода.
Емисиите на шум и отработени газове значително се 
редуцират благодарение на намалените курсове за доза-
реждане и на курсовете до депата. 

Рационално почистване на канализационната мрежа
Промиване – засмукване – вторично използване на водата
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Комунално-почистваща техника

Каналопочистваща техника Rioned – отпушване и почистване на тръбопроводи от Ø 110 до Ø 500 mm.

Приложима  при експлоатация  и поддръжка на канализационната инсталация в централни градски части и ограничени 
пространства, без да се затруднява уличния трафик и без да се нарушава комфорта на населението.
HWS - Патентована система на Rioned за затопляне на водата до +80o С, даваща възможност за почистване на 
канализацията с гореща вода, както и използване на машината при отрицателни температури.

Най-големият европейски производител на 
компактна специализирана каналопочист-
ваща техника за диаметри на канализация-
та до Ø 500 mm

Комбинирана каналопочистваща машина Rioned за обслужване на битова 
и дъждовна канализация в идеални градски части   

Каналопочистващи пружини - Машини за механично 
почистване на канализация от Ø50 до Ø250 mm по сух 
метод.

Каналопочистващи дюзи за отстраняване на различни 
по характер замърсители от канализацията и възста-
новяване на нейната проводимост.
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Tехника за инспекция на канали

Нашата философия: Качество от самото начало!
Rausch – немски производител на CCVT инспекционни камери. 
Компанията, продължава близо 30 години успешни нововъведения в бъдещето, чрез новаторски идеи, безпрецедентна гъвка-
вост и голяма производствена линия.

ELOOK камери за инспекция на канализа-

ционни тръби с диаметър от 200 до 

2000 mm чрeз zoom технология: 36 x 

оптичен/12 x дигитален. Корпус от ко-

розоустойчив материал с дължина на 

пръта в разтегнато състояние до 8 m. 

Диагонал на екрана 5 инча. Възможност 

за запис на видео и снимки в собствена 

памет.

Камери тип ван

•	 Ecostar -  верижни решения от 100 

mm до 2000 mm;

•	 3D	CCVT	инспекция	–	дигитални	

камери за тръби от 150 mm с 3D 

и 360° изглед;

•	 Инспекцията,	както	и	нейната	

документация, се извършва чрез 

3-измерно виртуално изображе-

ние. Едно кликване на мишката 

осигурява 360-градусова панорам-

но изображение.

Камери от серията MinCam за 

инспекция на канали и водопроводи 

от 15 до 400 mm

•	 Възможност за един или два кабе-
ла с различна дължина;

•	 Self leveling camera;

•	Мобилност и преносимост;

•	 Push Rod камери; 

•	 Отлично решение за бърз поглед в 
тъмнината!
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Системи за безизкопна рехабилитация на канали

Компанията iMS Robotics работи в полето на модерните технологии от 1992 година. Тя е специализирана в разра-
ботката, дизайн и производство на роботизирани системи за безизкопна рехабилитация на канализационни системи, 
водни системи с високо налягане и UV-ремонтни дейности. 
Близкият контакт на производителя с клиентите дава възможност идеите от натрупания опит да се реализират на 
практика в непрекъснатото осъвършенстване на системите и обогатяването им с нови възможности. 

Предлаганата гама машини има голям диапазон на прило-
жение.
Компактните модели NANO и MiCRO са предназначени за 
диаметри от ø70 mm до ø250 mm – канализация за питей-
на вода или най-малките канализации за отпадна вода. Га-
мата DRiVE и TURBO са насочени за използване в основни-
те канализации, с диаметри от ø200 mm до ø800мм.
STL и MULTiSAN са комбинирани варианти за рехабилита-
ция на основни магистали и сградни отклонения.
Моделите на CLEANER позволяват почистване и премах-
ване на наслоения с ултра-високо работно налягане между 
200 и 1000 br.
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Maшини за пътна маркировка

Компанията CMC произвежда пътно-маркировъчни машини от 1980 година. Постигнала е лидерска позиция, което се потвърждава 
от големия и непрекъснато нарастващ пазарен дял както на национално, така и на международно ниво.
Предлаганите машини притежават изключителна гъвкавост по отношение на възможностите за окомплектовка за изпълнение 
на различни задачи, в съответствие с потребностите на клиента. Гамата е развита от малки, опростени, ръчно водими машини 
до мултифункционални шасита за изпълнението на комплексни задачи. Възможно е използването на еднокомпонентна боя, двуком-
понентен спрей-пластик, студен пластик, нанасяне на агломератни/релефни покрития, допълнително оборудване за добавяне на 
стъклени перли, вграждане на електронни устройства за специфични/ предварително зададени прекъснати линии и др. 

L40-PRO

•	Максимална ширина на линия - 30 cm

•	Двигател 6 HP, бензинов

•	Ръчно управление

•	Тегло - 150 kg

L150

•	Максимална ширина на линия - 50 cm

•	 Двигател 27 HP, бензинов

•	Хидравлично управление

•	Тегло - 830 kg

CM300/300D

•	Максимална ширина на почистване - 20 cm

•	 Бензинов двигател 6 НР или дизелов 7.5 НР

•	 Ръчно управление 

•	Тегло - 90 kg

Машини за безвъздушно полагане на пътна маркировка

AR30-PRO 2C

•	Максимална ширина на линия - 50 cm

•	 Двигател 7 НР, бензинов

•	Ръчно управление

•	Възможност за използване на два вида боя

•	Тегло - 150 kg

AR40 ITP-2C

•	Самоходна машина

•	 Двигател 7 НР, бензинов

•	Количка със седалка за оператора

•	Възможност за програмиране и нанасяне 

на прекъснати линии

AR300

•	Машина за големи разтояния

•	Максимална ширина на линия - 90 cm

•	 Дизелов двигател 34 НР

•	Хидравлично управление

Машини за почистване на стара 

пътна маркировкаМашини за въздушно полагане на пътна маркировка
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Технически 
характеристики

Модел

SL 1640 E R 105 R 135 R 150 R 165 R 190 R 220 R 260

Височина до шарнир 
на кофа (mm) 2438 2746 2784 3023 3023 3061 3124 3124

Тегло (kg) 1352 1814 2327 2690 2796 3121 3620 3719

Граничен товар на 
преобръщане 775 952 1224 1360 1496 1724 1996 2359

Товароподемност 
(kg) 386 476 / 533* 612 / 680* 680 / 748 748 / 816.5 862 / 957* 998 / 1075* 1179/ 1261*  

Максимална 
мощност (HP/ kW) 24 / 17.9 35.1 / 26.2 46.9 - 35 46.9 / 35 69.9  52.1 69.9 / 52.1 72 / 53.7 72 / 53.7

* С противотежести.

Прикачно оборудване за челни товарачи

Компaктен, мощен, подвижен и лесен за работа
Повече от 35 години GEHL доказва позициите си като водещ производител на челни мини товарачи с мощност от 24 до 
84 конски сили. Освен че са изключително продуктивни, всички машини GEHL са много лесни за обслужване и поддръжка. 
Изборът на различни системи за управление допълнително удовлетворява изискванията и предпочитанията на 
всеки клиент. Оригиналният дизайн на стрелата POWER-ViEW™ осигурява по-голямо режещо усилие на кофата чрез 
оптимизираната си конструкция. Опцията за прикачно оборудване на товарачите значително разширява тяхното 
приложение.

Мини челни товарачи

•	 Багерна уредба
•	 Многофункционални кофи
•	 Хидравличен чук
•	 Палетни вилици
•	 Булдозерно гребло / Гребло за сняг

•	 Допълнителна противотежест
•	 Щипка за трупи
•	 Сметосъбираща четка
•	 Чипър
•	 Шиш за бали

•	 Бетонобъркачка
•	 Свредел
•	 Грейдер
•	 Роторен снегорин
•	 Косачка

•	 Каналокопател
•	 Фрези за асфалт
•	 Мини валяк
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Управляеми хидравлични сонди

Каналокопатели

Технически 
характеристики

Модел

D 10x15 S3 D 20x22 S3 D 23x30 S3 D 24x40 S3 D 40x55 S3

Въртящ момент Nm 2033 3050 4067 5694 7457

Капацитет на водна помпа l/min 44.5 87 106.8 124.6 177.9

Сила на изтегляне kg 64 76 102 102 102

Стандартен капацитет на щангите 50 45 40 50 50/35

Дължина на щанга m 1.8 3 3 3 3/4.6

Технически 
характеристики

Модел

RTX130 RTX 200 RTX250 RTX450 RTX550 RTX750 RTX1250 T 755 III T 855 III

Мощност на 
двигател

13 HP/
10 kW

20 PH/
14.9 kW

25 HP/
18.6 kW

42 HP/
31 kW

65 HP/
48.5 kW

75 HP/
55.9 kW

120-125 HP/
89-93 kW

275 HP/
205 kW

350 HP/
261 kW

Тегло 413 kg 454 kg 703 kg

с гуми: 
2044 kg

с вериги: 
4814 kg

с гуми: 
2540 kg

с вериги: 
3540 kg

с гуми: 2676 kg
с вериги: 4232 kg

с гуми: 4100 kg
с вериги: 6178 kg

23226 - 34019 
kg

29483 - 42637
kg

Дълбочина на 
копаене

до
76 cm

до
91 cm

до 
122 cm

до 
152 cm

до 
152 cm

152 cm 183 cm
1.5, 1.8, 2.4, 

3 m
1.8, 2.4, 3, 

3.7 m

Дълбочина на 
виброплуг

- - -
до 

61 cm
до 

76 cm
с гуми: 76.2 cm

с вериги: 91.4 cm
с гуми: 91.4 cm

с вериги: 106.7 cm
- -

Задвижване хидростатично

НИСКО НИВО НА ШУМ!
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Безизкопни технологии

Пневматични къртици за хоризонтално пробиване
Пневматичните къртици са предназначени да създават хоризонтални 
сондажни отвори в почвата с цел последващо инсталиране на тръби 
с различен диаметър, материал и предназначение, оптични кабели и 
други. Захранването им се осъществява с винтови компресори. Прин-
ципът им на действие се основава на работата на пневматичен чук 
с почвоизместване и уплътняване. Подходящи са за реализиране на 
проекти с дължина на сондажа до 25 m. Имат реверсивен ход, с който 
полагат в направения сондажен тунел съответния продукт на инста-
лиране. Предимствата са:
•	Намалява	нуждата	от	изкопни	дейности;
•	Запазва	максимално	покритието	в	района	на	ремонтните	дейности	
- тревни площи, асфалтови настилки и др при ремонтни дейности;
•	До	3	пъти	по-кратко	време	за	извършване	на	СМР

Технически характеристики
Модел

VHH 180 VPT 200 VPT 250 VPT 300* VPT 400* VPT 500*
Диаметър, ø 45 50 66 75 100 130

Дължина, cm 92 115.1 131.8 142.5 162.4 167.6

Работен дебит, l/min 623.2 623.2 878.2 906.5 1 925.5 2 775

Работно налягане, bar 7 7 7 7 7 7

Teglo, kg 9 12 25 35 62 128

Мобилен компресор Atmos PB 82 PB 82 PB 82 PB 82 PDP 15 PDP 20

Пневматична къртица “Vermeer“ в работен режим

* възможност за работа с допълнителен проширител.



Машини за раздробяване на дървен материал

VERMEER предлага богата гама от машини за раздробяване на дървен материал. Традиционното за марката високо 
качество на изработка гарантира дълготрайна и безпроблемна екплоатация. Предлаганите дробилки от леката гама 
намират приложение при комунални дейности в паркови пространства и поддръжка на пътища. Машините с висока 
производителност се използват за индустриални приложения - при подготовка на големи обеми суровина за производ-
ство на пелети, при почистване на речни корита и др. Поставени на подходящо ремарке, те могат да достигнат до 
всяка точка на работа, близо до обработваната суровина и с осигурена автономност на работа. 

Модел BC 160 XL BC 190 XL BC 230 XL BC 1000 XL

Тегло, kg 750 1450 1980 2122

Мощност на двигателя 
Hp (kW)

26 (19) 48.1 (35.9) 66 (49) 75 (55)

Ш на входящ материал, 
cm

16 20 23 30

Режеща система
диск (60 cm)

ножове: 3
диск (76 cm)
ножове: 4

диск (84 cm) 
ножове: 2

барабан  (53х51 cm)ножове: 
2

Дължина от захранваща 
маса до подаващия бара-
бан, cm

155 167 165 81

34
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С натрупания над 70-годишен опит мобилните компресори на ATMOS са резултат на интензивна програма за раз-
витие и усъвършенстване, довела до високите експлоатационни качества и надеждност, очаквани от клиентите 
– строителни и пътно-строителни компании, фирми за комунални услуги, за отдаване на тахника под наем и др. Про-
дуктовата гама от мобилни компресори на ATMOS, осигуряващи дебит на въздух от 1.4 до 25 m3/min, имат широко 
проложение в индустрията – от захранване на един пневматичен инструмент, през възстановителни и разрушител-
ни дейности в гражданското строителство, геотехнически проучвания, укрепване и стабилизиране на земни масиви 
до бластиране на едрогабаритни детайли и метални конструкции. Прецизно избраните бензинови и дизелови двигате-
ли осигуряват оптимално задвижване при най-ниския разход на гориво за цялата гама мобилни компресори.

Мобилни компресори

Технически 
характеристики

Модел

PB 82 PDP 15 PDP 20 PDP 28 PDP 35 PDC 90

Дебит 1.4 / 0.9 m3/min 2 m3/min 2.9 / 2.5 m3/min 4.4 / 3.5 / 2.9 m3/min 5 / 4 / 3.2 m3/min
12 / 10 / 8.8 / 7.5 

m3/min

Работно налягане 6 / 8.5 bar 7 bar 7 / 10 bar 7 / 10 / 12 bar 7 / 10 / 12 bar 7 / 10 / 12 / 14 bar

Мощност на 
двигателя

18 kW 15.3 kW 21.3 kW 35.7 kW 35.7 kW 98.1 kW

Двигател Vanguard-бензин Perkins - дизел Perkins - дизел Perkins - дизел Perkins - дизел CAT C4.4 - дизел



ЗА НАС ПРОДУКТИ СЕРВИЗ НОВИНИ ПРОМОЦИИ КАТАЛОЗИ ПАРТНЬОРИ КОНТАКТИ

Генератори FG WILSONКомпресорно
оборудване
Винтови компресори, Бутални 
компресори, Турбокомпресори... още

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

Водоохладителни кули и 
чилъри

Подемно-транспортна 
техника
Газокари, Мотокари, Електрокари... още

Измервателни 
инструменти и машини

Измервателни инструменти, 
Измервателни машини... още

Заваръчни машини, 
консумативи и аксесоари

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

Строителни инструменти 
и машини

Професионални електроинстру-
менти, Подемни и теглещи 
съоръжения... още

Подопочистващи 
машини 
Ръчноводими подопочистващи ма-
шини, Подопочистващи машини със 
седящ водач... още

Индустриални 
инструменти

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

Автосервизно 
обoрудване,техника и 
инструменти
Оборудване за гуми центрове, 
Подемници... още

Техника за ремонти в 
Тежката промишленост

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

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

Подемно-строителна 
техника
Телескопични повдигачи, Мобилни 
кранове, Кулокранове... още

Минно-кариерна техника

Сонди, Мобилни скалпиращи 
пресевни инсталации... още

Техника за производство 
на арматурни заготовки 
Машини за направа на бигли, Ръчни 
машини за рязане и огъване... още

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

Земекопна и товарачна 
техника

Верижни багери Komatsu, 
Колесни багери Komatsu... още

Стелажи и складови 
системи 
Палетни неавтоматизирани систе-
ми, Непалетни системи, Палетни 
aвтоматизирани системи... още

Пневматични 
и хидравлични 
компоненти
Хидравлични филтри,
Хидроакумулатори... още

Машини за обработка на 
листов материал, тръби 
и профили
Хидравлични абкант машини LVD, 
Хидравлични гилотини LVD... още

Дизел генератори за аварийно и по-
стоянно захранване FG Wilson... още

Бизнес направленияПродукти

ЗАПИТВАНЕ РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС: 

София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454

02/ 97 67 100, e-mail: construction@euromarket.bg

www.euromarket.bg   

Пловдив 032/ 962 310

Стара Загора 042/ 600 699

Бургас  056/ 859 660

Варна  052/ 575 400

Русе  082/ 870 104

Плевен  064/ 600 082

Велико Търново 062/ 690 003

Благоевград 0884 802 485 
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