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HANNOVER MESSE  
показва бъдещето на 
индустрията ... и сектора на 
търговските изложения
Година след година HANNOVER MESSE е витрината 
за индустрията - с бъдещи теми като AI, устойчиво 
производство и 5G. Като чисто дигитално събитие 
тазгодишният панаир се превърна в двойна витрина и не 
само показа бъдещето на индустрията, но и даде поглед 
върху обхвата на бъдещите търговски панаири.

HANNOVER MESSE показа бъдещето на индустрията
"Дигиталното издание на HANNOVER MESSE впечатляващо 
илюстрира иновативната сила на компаниите в областта на 
машиностроенето, електротехниката и ИТ. В същото време 
показа, че панаирът на бъдещето е хибриден", казва д-р. 

Йохен Кьоклер, главен изпълнителен директор на Deutsche 
Messe AG. „Заедно с нашите изложители и партньори 
отново успяхме да укрепим същността на марката на 
най-важния индустриален панаир в света: иновации, 
вдъхновение и работа в мрежа в ерата на индустриалната 
трансформация - това е, което HANNOVER MESSE отстоява.“
Канцлерът Ангела Меркел откри водещия световен 
търговски панаир в индустрията заедно с Джоко Видодо, 
президент на Република Индонезия. 90 000 регистрирани 
участници разбраха за 10 500 продукта и иновации 
на 1800 изложители. В програмата на конференцията 
1500 експерти обсъдиха теми като Индустрия 4.0, 
цифровизация на индустриални процеси, управление на 
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веригата за доставки, лека конструкция или водород и 
електромобилност.
"Популярността на цифровия HANNOVER MESSE надмина 
очакванията ни. Въпреки това беше доказано, че 
дигиталният търговски панаир не може да замести магията 
на дадено физическо събитие."
Д-р Йохен Кьоклер, главен изпълнителен директор на 
Deutsche Messe AG
Кьоклер се позова на технически дискусии лице в лице, 
конкретни лидове на щанда или случайни срещи, които 
могат да доведат до нови бизнес партньорства. „Ядрото 
на междуличностните отношения просто липсва“, казва 
Кьоклер.
„Виждаме бъдещето си в това да комбинираме най-доброто 
от цифровия и физическия свят въз основа на опита ни от 
цифровия HANNOVER MESSE, за да създадем холистично 
хибридно изложение за нашите клиенти“, добави Кьоклер.
През петте дни на панаира на живо 90 000 участници 
генерираха над 3,5 милиона показвания на страници и 
700 000 заявки за търсене в изложбата и търсенето на 
продукти. Освен това новите потоци от конференции и 
изложители бяха разгледани около 140 000 пъти. Кьоклер: 
„Цифровото издание беше успешен начин за тестване във 
всяко отношение. Искахме да разберем какви конкретни 
ползи носят цифровите формати за изложителите и 
посетителите на HANNOVER MESSE.“
Счетоводният баланс на Кьоклер е положителен: „Наред 
с други неща, сега знаем, че можем да достигнем и до 
напълно нови изложители и посетители чрез цифрови 
формати. Ако пренесем тези знания в нашите физически 
събития, ще увеличим многократно обхвата на нашите 
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търговски изложения. Актуалността и харизмата на марката 
HANNOVER MESSE на безпрецедентно ниво. "
Всички вноски ще бъдат достъпни при поискване. 
Търсенето на изложители и продукти също остава онлайн. 
Участниците могат да продължат да се регистрират след 
изложбената панаирна седмица и да използват офертата, 
както и да се свържат с изложителите и лекторите по 
имейл.
Водещите немски индустриални асоциации споделят 
оценката на Deutsche Messe AG:

Професор доктор Зигфрид Русвурм, президент на 
Федерацията на германските индустрии (BDI): „Отдавам 
на организаторите на HANNOVER MESSE Digital Edition 
най-голямото уважение към това успешно събитие в 
пандемични времена. Ръководството на изложбата 
успя да създаде иновативен формат, който въпреки 
Короната демонстрира ефективността на нашата 
индустрия. Събирането на политици и доставчици, както и 
потребители от икономиката е важен сигнал за фокусиране 
на вниманието върху иновативната сила, особено в тези 
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времена. Повече от всякога трябва да става дума за нови 
решения и бизнес модели от Корона – кризата нараства. "
Д-р Гюнтер Кегел, президент на Централната асоциация 
на електротехниката и електронната индустрия: 
„Тазгодишният HANNOVER MESSE показа, че марката 
има и високо ниво на привлекателност като дигитално 
издание и продължава да събира изложители и клиенти. 
Електрическата индустрия отново успя да се представи 
с многобройни продуктови иновации и да покаже, че е 
ключов играч в глобалното движение Industry 4.0, което 
започна преди десет години в HANNOVER MESSE. Днес 
марката "Industry 4.0" се радва на световно признание 
и заедно с KI и 5G налага Германия като място за 
производство в международната конкуренция. Нашата 
индустрия се нуждае от силна локализация, която в 
бъдеще ще бъде смесица от присъстващ търговски 
панаир и атрактивни дигитални оферти. "
Тило Бродман, генерален мениджър на Verein Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau: „HANNOVER MESSE е и ще 

остане международната витрина за индустрията, дори 
по време на Корона. Тазгодишното дигитално издание 
на панаира включва компании, политика, медии и 
много зрители от целия свят се събраха онлайн, за да 
представят важни теми и завладяващи технологии. Това 
се отнася за климатично неутралното производство, 
утрешната мобилност и интелигентните производствени 
и логистични технологии. "

Следващият хибриден HANNOVER MESSE ще се проведе от 
25 до 29 април 2022 г. Страна партньор е Португалия.

Индонезия
Всяка година една държава е във фокуса на водещия 
световен търговски панаир за индустрия. Страната 
партньор на HANNOVER MESSE б еше Индонезия. Богатата 
на ресурси държава е част от Асоциацията на страните 
от Югоизточна Азия (АСЕАН) и е най-голямата икономика 
там. Инициативата „Осъществяване на Индонезия 
4.0“ стартира за съживяване на производството чрез 
въвеждане на концепции за Индустрия 4.0.

Индонезия е най-голямата островна държава в света. Това 
включва около 17 500 острова на площ от 1,9 милиона 
квадратни километра. Най-големите и известни острови 
са Ява, Суматра и Сулавеси.

С население от 260 милиона Индонезия е четвъртата 
по население държава в света. Около 30 милиона души 
живеят в столичния район на столицата Джакарта - това 
е второто място в света след Токио в класацията на 
градските райони.

Населението на Индонезия е много младо: средната 
възраст е около 30 години

• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки 
  ефекта “магнитосъпротивление”
• Приложение при MONORAIL - сачмени и
  ролкови интегрални направляващи

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com

- Направляващи
   - Търкалящи и плъзгащи лагери
      - Кабеловодещи вериги и кабели
         - Редуктори и моторредуктори
            - Съединители и други компоненти за машиностроенето ...

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс:   +359-2-859 76 81
моб.: +359-885-232595
         +359-897-981669

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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Изложението electronica 2022 
отложено с една седмица
Messe München отлага изложението electronica 2022 с 
една седмица за15–18 ноември 2022 г. по организационни 
причини. Целта е да се избегне изграждането на electronica, 
припокриващо се с демонтирането на щандовете от 
изложението bauma на панаирните площадки. bauma 
наскоро беше отложено за октомври 2022 г. През същата 
година electronica отново ще представи целия спектър от 
технологии, продукти и решения на електронната индустрия 
в Мюнхен.
Повече информация за electronica можете да получите на 
www.electronica.de

Относно electronica
electronica е водещ световен търговски панаир. Изложението 
е най-важното място за срещи за електронната индустрия 
в международен мащаб и също така предлага богата 
съпътстваща програма с форуми и конференции, като 
например електронната автомобилна конференция 
(eAC), electronica Embedded Platforms Conference (eEPC), 
Конференция по медицинска електроника (eMEC) и 
безжичния конгрес. През 2018 г. еlectronica Experience с 
демонстрации и приложения отпразнува своята премиера в 
зала C6. От 2016 г. еlectronica връчва наградата за постижения 

в електрониката Fast Forward, собствената платформа на 
панаира за стартиращи фирми. еlectronica 2018 привлече 
повече от 81 000 посетители и над 3100 изложители. 
еlectronica се провежда на всеки две години в Мюнхен от 1964 
г. Следващата изложба ще се проведе от 15 до 18 ноември 
2022 г.
electronica по целия свят
В допълнение към electronica, Messe München организира 
electronica Китай, electronica Южен Китай, electronica Индия, 
SmartCards Expo и electronicAsia. Мрежата от панаири 
за електроника включват също productronica Мюнхен, 
productronica Китай, productronica Южен Китай, productronica 
Индия и LOPEC.

Messe München
Messe München е една от водещите мрежови платформи 
в света. В изпълнение на лозунга „Свързване на глобална 
компетентност“, Messe München служи като глобална 
мрежова платформа и обединява вземащите решения от 
всички части на света. Портфолиото на Messe München 
включва повече от 50 търговски панаири за инвестиционни 
и потребителски стоки, както и нови технологии, които 
се фокусират върху социалните проблеми. Тези панаири 
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включват водещите в света изложения bauma, BAU, IFAT и 
ISPO Мюнхен. Приблизително 200 събития, организирани 
от Messe München всяка година, привличат около 50 000 
изложители и 3 милиона посетители. 
Messe München има една от най-модерните изложбени 
площадки в света и със своите четири части в Рием, 

ICM Internationales Congress Center München, MOC 
Veranstaltungscenter München и Конферентен център Nord 
са в състояние да задоволят индивидуалните изисквания 
на всички свои клиенти. Messe München е много успешен 
както на местния пазар така и в други страни. Панаирът 
е активен на всички важни пазари: Китай, Индия, Южна 
Африка,Бразилия, Русия и Турция. Като цяло Messe München, 
със своята мрежа от асоциирани компании и чуждестранни 
агенции, присъства в повече от 100 държави.

За повече информация:
Кремена Вълчева
Официален Представител на
Мюнхенски панаир и GHM Дружество за занаятчийски 
панаири за България
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)
Интерпред – СТЦ София, сграда А, ет. 3
бул. „Драган Цанков“ 36 | 1040 София
T +359 2 81630-27 | M +359 894 646 714 | Ф +359 2 81630-19
kremena.valcheva@ahk.bg | http://bulgarien.ahk.de | Facebook
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Отрязване с Голямо Подаване По-големи Дълбочини от 

Всякога До 160 мм Диаметър

 

HIGH FEED GRIP HOLDER

300% 
Увеличена

 
Производителност
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Държач Позволяват Отрязване с Големи 
Подавания и Дълбочини. Без Вибрации, 
Праволинейност и Отлично Качество на 
Повърхнината. 160 мм Диаметър Може да 
се Отреже с 3 мм Пластина
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iba ще бъде отложено за 
октомври 2023 г.

Водещото световно търговско изложение за хлебни, 
сладкарски изделия и закуски и машини и съоръжения 
за тяхното производство не може да се проведе както е 
планирано от 24 до 28 октомври 2021 година. С оглед на 
все още несигурните прогнози, особено по отношение на 
международния фактор, който е ключов за успеха, GHM 
Gesellschaft für Handwerksmessen mbH реши по взаимно 
съгласие и в тясно сътрудничество със спонсориращата 
асоциация и представителите на изложителите да премине към 
2023 година. Предвид несигурното развитие на пандемията 
с продължаващите глобални ограничения за пътуване, както 
и несигурната пазарна обстановка в световен мащаб през 
следващата година, провеждането на iba през 2022 г. не се 
счита за целесъобразно за всички участващи страни.
Планиране на сигурността за всички заинтересовани 
страни
Въпреки че iba е много популярен независимо от 
продължаващата корона криза, настоящата несигурност, 
особено на фона на международния характер на търговския 

панаир, е отразена в многобройни дискусии в бранша. 
Дитер Дор, председател на управителния съвет на GHM 
Gesellschaft für Handwerksmessen mbH: „Изпитваме нарастваща 
несигурност в индустрията по отношение на провеждането 
на търговско изложение през есента на 2021 г. Ние приемаме 
тревогите на нашите клиенти много сериозно, особено по 
отношение на желанието им за ранна ориентация. Липсата на 
глобална откритост и предвидимите постоянни ограничения 
за пътуване не ни оставят друга възможност освен отлагането 
на iba 2021. Целта е да организираме iba 2023 надеждно 
в обичайните му измерения, сила и качество. Наясно сме 
с нашата отговорност като водещ търговски панаир и с 
днешното решение създаваме сигурност и яснота при 
планирането за отрасъла отрано и в дългосрочен план. Бихме 
искали изрично да благодарим на всички участващи за тяхната 
подкрепа през последните няколко месеца и за доверието ни 
към нас и към марката iba. "
Като представител на всички изложители, Консултативният 
съвет изрично приветства решението за отлагане, дори и да 

Организаторът на световното изложение iba, GHM Gesellschaft für Handwerksmessen 
mbH, отлага iba 2021. Събитието ще се проведе от 22 до 26 октомври 2023 г. в Мюнхен. 
Причината е неясното развитие на международния фактор и желанието да се даде на 
индустрията глобално предложение и сигурност за дългосрочно планиране.
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не беше лесно. В допълнение, Др. Крюгер, председател на 
консултативния съвет на iba: "Ние подкрепяме това ранно, 
далновидно решение, дори ако силно съжаляваме, че 
индустрията не може да се срещне на живо на iba 2021 тази 
година, както беше планирано."
Майкъл Уиплър, председател на Zentralverband des Deutschen 
Bäckerhandwerk eV, относно решението: „Много е жалко, 
че iba, както го познаваме и ценим, не може да се проведе 
тази есен. Панаирните срещи лице в лице не могат да бъдат 
заменени и всички ние копнеем за личен контакт. Главно 
защото има голяма нужда от обмен и индустриални срещи. 
Ние, пекарите, сме оптимисти за работа и вече очакваме с 
нетърпение да наваксаме с личните контакти на iba 2023! "

Outlook: iba.Свързване на експерти през октомври 2021 г.
Независимо от отлагането на търговския панаир, 
организаторите и централната асоциация искат да свържат 
мрежата отново през 2021 г., този път на обичайната дата 
на iba. Катлийн Кабаши, ръководител на iba, относно 
процедурата: „ Провеждането на iba е фиксирана точка в 
календарите на индустрията и ни ощетява много, че не можем 
да се срещнем лично тази есен. Независимо от това: във 
всяка криза има възможност. За наша радост имаме изпитана 
концепция в чекмеджето чрез опита натрупан от наскоро 

успешно осъществения iba.Connecting Experts, за да свържем 
мрежата отново в нужния момент през тази изключителна 
година. Въпреки всички цифрови възможности, ние вече се 
радваме на близко събиране с цялото семейство iba на iba 
2023! "

 Подготовката и предишните планове за iba 2021 ще бъдат 
безпроблемно преобразувани в новата дата през 2023 година. 
На iba.de/connecting-experts се правят резервации за второто 
издание на виртуалното събитие и събитията на знанието 
iba. Свързване на експерти от 25 до 28 октомври 2021 г. е 
възможно.

За повече информация:

Кремена Вълчева
Официален Представител на
Мюнхенски панаир и GHM Дружество за занаятчийски 
панаири за България
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)
Интерпред – СТЦ София, сграда А, ет. 3
бул. „Драган Цанков“ 36 | 1040 София
T +359 2 81630-27 | M +359 894 646 714 | Ф +359 2 81630-19
kremena.valcheva@ahk.bg | http://bulgarien.ahk.de | Facebook

Симулации 

3D проектиране 

CAM 
2-, 3+2, 5-осно фрезоване 

струг, струг-фреза 

 

Генеративен дизайн 

София 1750; кв. Полигона бл.43, офис 7, тел.: 02/9833001, 9832972  

office@cadpointbg.com , www.cadpoints.com  

Всичко, което ви е нужно  

В един продукт 

На невероятна цена! 



Симулации 

3D проектиране 

CAM 
2-, 3+2, 5-осно фрезоване 

струг, струг-фреза 

 

Генеративен дизайн 

София 1750; кв. Полигона бл.43, офис 7, тел.: 02/9833001, 9832972  

office@cadpointbg.com , www.cadpoints.com  

Всичко, което ви е нужно  

В един продукт 

На невероятна цена! 



 

03
-0

4/
20

21
14 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

buildingweek.bg

А Р Х И Т Е К Т У Р Н О
С Т Р О И Т Е Л Н А
С Е Д М И Ц А

международно изложение 
за енергоефективно, 
екологично и функционално  
строителство

А Р Х И Т

1 6 -1 9 
Ю Н И 
2 0 2 1

TRUCK EXPO 2021 ще се проведе 
от 10 до 12 юни в Пловдив
Най-голямото събитие в тежкотоварната автомобилна 
индустрия в България – TRUCK EXPO 2021 – ще се 
състои от 10 до 12 юни в Пловдив. На територията на 
Международен панаир Пловдив ще се проведе отдавна 
чаканото изложение на товарни автомобили, автобуси 
и специализирани превозни средства с разнообразни 
интерактивни форми на представяне и комуникация с 
клиенти и потребители. 
„Сигурността на нашите посетители и изложители 
винаги ще е на първо място. Създали сме организация за 
спазване на всички противоепидемиологични мерки. А 
индустрията има много нови неща и е вече нетърпелива 
да ги покаже на публиката“, подчертават от Асоциацията 
на автомобилните производители и техните оторизирани 
представители в България (ААП), организатор на 
събитието. 
Основният фокус на всички изложители е върху 
иновативните и устойчиви концепции за мобилност. 
Ще бъдат представени новостите в технологиите за 
задвижване, системи и оборудване за безопасност, 
удобство и сигурност в различните класове товарни 
автомобили на DAF,  ISUZU, IVECO, FORD TRUCKS, MAN, 
MERCEDES-BENZ, OTOKAR, PEUGEOT, RENAULT TRUCKS, 
SCANIA, VOLVO TRUCKS, CITROEN, HONDA, MAHINDRA,  
MITSUBISHI, OPEL, RENAULT, ремаркета и полуремаркета, 
хидравлични системи, консумативи, услуги за бранша и 
др. Дигитализацията, комфортът на кабините и салоните, 
както и нови конструктивни решения за реорганизация 
на пространството  в помощ на социалното 
дистанциране  са част от възможностите, които водещите 
марки ще покажат на TRUCK EXPO 2021. 

„Индустрията е изключително гъвкава и е готова 
за предизвикателствата пред сектора. Товарните 
автомобили за превоз на пътници и стоки могат 
да бъдат средство за подпомагане на фазата на 
икономическо възстановяване след COVID-19“, допълват 
още от ААП.  
Участие в изложението тази година вече са потвърдили 
над 40 изложители, а заявената изложбена площ от над 
10 000 кв. м. надхвърля значително площта на предишния 
автомобилен форум. 
Можете да научите 
повече за 
събитието и 
да получите своя 
безплатен пропуск 
за вход на https://www.
truckexpo.eu/. 

Асоциация на автомобилните 
производители и техните оторизирани 
представители в България” (ААП) обединява 44 
български юридически лица, производители или 
оторизирани представители на производители 
на моторни превозни средства. ААП е член на 
Международната организация на автомобилните 
конструктори (OICA), а от 01.01.2007 г. е член и 
на Европейската асоциация на автомобилните 
производители (ACEA).  ААП представлява над 95% 
от международно утвърдените автомобилни 
производители, представени в България, с над 71 марки 
автомобили, камиони, автобуси и мотоциклети. 

Вижте на живо следващото поколение индустриални превозни средства 
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Всичко за строителството: 
на Архитектурно-строителна 
седмица от 16 до 19 юни

Строителното бизнес изложение Архитектурно-
строителна седмица ще се проведе от 16 до 19 юни тази 
година. Информацията съобщават организаторите от 
Интер Експо Център.
Решението е взето след задълбочено допитване 
до компаниите – участници и анализиране на 
посетителските нагласи. „Новите дати ще дадат много 
по-добри възможости изложителите да се подготвят 
за участието си и да реализират потенциала си в една 
устойчива среда“, коментират организаторите от Интер 
Експо Център. Те са уверени, че в рамките на новата 
епоха, бизнесът трябва да бъде гъвкав и приспособим.

„От ключово значение е да можем да реагираме бързо, 
покривайки високите изисквания на изложителите и 
посетителите, които присъстват на бизнес изложенията 
при нас. Устойчивото развитие на компаниите във 
всеки икономически сектор и отрасъл е в основата на 
фирмената ни философия“, допълват от Интер Експо 
Център. И именно провеждането на строителния 
бизнес форум от 16 до 19 юни ще даде на участниците 
възможност да се подготвят още по-добре, да поканят 
партньорите и потенциалните си клиенти да посетят 
изпълнените им със съдържание щандове.
В този дух 21-ото издание ще предостави отново 

„Оптималните ползи за всички присъстващи са наш основен приоритет“,  
споделят организаторите 
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възможност за бизнес срещи на живо с представители 
на компании от различните сектори на строителния 
бранш. Присъстващите ще създават бизнес контакти 
на място, ще разширяват връзките си, ще обогатят 
продуктовото си портфолио, ще се информират „от 
първа ръка“ за настоящите и бъдещите тенденции, 
ще черпят ключово know-how. Отново ще бъдат 
представени различни продуктови направления, като: 
„Вътрешни довършителни дейности”, “Врати, прозорци и 
фасади”, “Външни довършителни дейности”, “Строителнo 
оборудване и механизация“, „Вертикално планиране и 
ландшафт“ и „Индустриално строителство и оборудване“, 
„Сградната автоматизация”, “ОВиК”, “Smart системи”.
Създавайки устойчива среда, Архитектурно-строителна 
седмица ще се проведе според всички нови стандарти 

за безопасност. Освен модерна вентилационна 
система с разделяне на входящ и изходящ въздушен 
поток, са подготвени детайлни „Вътрешни правила“, 
определящи всички необходими мерки за сигурност. 
Сред по-важните са: регулиране на човешкия поток 
чрез интелигентна Crowd management система, широки 
пътеки и отстояние между щандовете, възможност 
за използване на прозрачни прегради при бизнес 
преговорите.
Допълнителна информация за бизнес форума можем 
да открием на сайта www.buildingweek.bg, откъдето 
все още желаещите да се включат като изложители 
компании могат да заявят участието си, а посетителите 
могат да направят регистрацията си за свободно 
посещение на Архитектурно-строителна седмица 2021.
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\
LOOK NO FURTHER,
THE FUTURE IN EDM

IS HERE 
\

ONA ELECTROEROSIÓN, S.A.

Spain - Central site
Barrio de Eguzkitza, 1,
48200 Durango - Bizkaia.

\ www.onaedm.com

\ P. +(34) 94 6200800 
\ F. +(34) 94 6818548
\ E. ona@onaedm.com

COVER PHOTO >>
Cut of one calibration pattern 
for precision gears (Max. error: 
DIN 3962 Grade 3)  in one 
ONA AF25 machine.

\ ONA EDM

70

14.000 
machines installed
worldwide.

60
countries on the 5 
continents with ONA 
machines.

90%
of our production 
are exports.

different confi gurations 
of large-scale machines.

\ GUARANTEED ROBUSTNESS
PRECISION AND RELIABILITY

 The new generation of ONA machines has the traditional 
robustness and reliability that has defi ned the brand 
since 1952:

 • Quality Made in Europe.
 • Symmetrical structural design.
 • Certifi ed precision: ISO 11.090 in die sinking EDM machines 

 and ISO 14.137 in wire machines.
 • Direct position measurement on the X, Y, U, V axes.

\ MEET OUR EXPERTS
 Our best service and technical advice for our customers’ 

success.

 The Technology and Processes Service (TPS) at ONA, 
provided by our best experts in EDM, aims to guarantee 
a perfect integration of our products in the specifi c 
environment of each customer. The guarantee that our 
customers will always get the best performance from their 
ONA machine.

Pioneers in the development of EDM (Electric 
Discharge Machining) technologies, ONA is the 
world’s oldest EDM machine manufacturer, the 
European Union’s fi rst and one of the world’s most 
important manufacturers. 

We work with the experience and conviction that 
technological knowledge guarantees the best 
solution. Thus, since 1952, our team of experts, with 
the talent and know-how required, has been available 
to provide tailored solutions that adapt to your needs.

\ONA AF 
СТАНДАРТ
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70

60

90%

14000 Пионер в развитието на технологиите за 

\ ГАРАНТИРАНИ ЗДРАВИНА, 
ТОЧНОСТ И НАДЕЖДНОСТ

\ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

 Новото поколение машини ONA притежава 
традиционните здравина и надеждност, които 
определят марката от 1952 г.
• Качество, произведено в Европа.
• Симетричен дизайн на конструкцията.
• Сертифицирана точност: ISO 11.090 за обемните и 

• Директно измерване на позиция по оси X, Y, U, V.

\ ЕЛЕКТРОЕРОЗИЯ ОТ ONA

 елек- 
троерозийна обработка (EDM - Electric Discharge 
Machining), ONA е най-старият производител на
електроерозийни машини в света, номер едно в 
Европейския съюз и един от най-важните про- 
изводители на световния пазар.

Работим с опита и убеждението, че технологич- 
ното познание гарантира най-добрите решения. 
От 1952 година до сега сме на разположение с 
нашия екип от експерти, които притежават нуж- 
ния талант и ноу-хау, за да предоставят персона- 
лизирани решения, съобразени с вашите нужди. 

машини, инсталирани 
по целия свят.

от нашата продукция 
е износ.

страни на 5 континента 
с машини ONA.

различни конфигурации 
на едрогабаритни 
машини.

ISO 14.137 за нишковите електроерозийни машини.

 Нашите най-добри сервизни и технически съвети за 
успеха на нашите клиенти.
Обслужването, отнасящо се до технологии и процеси 
(TPS) в ONA, което осигуряват най-добрите ни екс- 
перти в електроерозийната обработка, цели да гаран-
тира перфектното интегриране на нашите продукти в 
специфичната за всеки клиент среда. Гаранцията, че 
нашите клиенти винаги ще получават най-добрата 
производителност от своите машини ONA. 
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\ ONA AF STANDARD
AF WIRE EDM MACHINES

The STANDARD ONA AF series machines 
are noted for their high cutting speed and 
low maintenance costs, thanks to the 
AquaPrima ecological fi ltration system 
patented by ONA.

The ONA AF range has been created 
under the premises of productivity, 
quality, simplicity and automation. 
The result: machines that combine the 
robustness, speed and precision that 
our customers seek in wire-cut EDM.

MORE PRECISE AND AUTOMATED SOLUTIONS

TECHNOLOGICAL ADVANTAGES:

Expert system for wire-cut 
EDM.

Automatic system for precision 
conical-cutting.

CNC ONA W64 with fast, simple 
and automated operation.

Technological tables for 
high-precision cutting.

100% ecological fi ltration 
without replaceable cartridges.

Highly robust mechanical 
components that guarantee 
long-lasting precision.

Automatic generation
of programs. 

ONA AF25

ONA AF35

CERTIFIED
PRECISION

COLLISION
PROOF

ONA AF25
Travel of X axis 400 mm

Travel of Y axis 300 mm

Travel of Z axis 250 mm

Maximum workpiece dimensions 
(Length x Width x Height) 700 x 650 x 250 mm

Travel of the U/V axes 120 x 120 mm

Maximum angle of conical cut ± 30º / 87 mm

Wire diameter 0.10 - 0.33 mm

Maximum cutting speed 450 mm2/min -
Ø 0.33 mm (Wire Xcc)

Minimum roughness 0,2 µm Ra

ONA AF35
Travel of X axis 600 mm

Travel of Y axis 400 mm

Travel of Z axis 400 mm

Maximum workpiece dimensions 
(Length x Width x Height) 1060 x 750 x 400 mm

Travel of the U/V axes 120 x 120 mm

Maximum angle of conical cut ± 30º / 87 mm

Wire diameter 0.10 - 0.33 mm

Maximum cutting speed 4 50 mm2/min -
Ø 0.33 mm (Wire Xcc)

Minimum roughness 0,2 µm Ra

Ние сме електроерозия. Тя 
е в произхода ни, тя е в нас.

\ НИЕ СМЕ 
ЕКСПЕРТИ

\ НИЕ СМЕ ЕЛЕКТРОЕРОЗИЯ

 Повече от 60 години 
опит, 14000 инстали- 
рани машини, екип 
от висококвалифици-
рани професиона- 
листи с широки поз- 
нания и обещаващо 
бъдеще.

Крайъгълният камък на на- 
шата работа, даващ смисъл
на всичко, което правим: 
електроерозия. Поели сме 
твърд ангажимент към тази 
технология и той ни позво-
лява да сме лидери и ре- 
ферент в нашия сектор в 
миналото, настоящето и 
бъдещото.
НИЕ СМЕ ЕЛЕКТРОЕРОЗИЯ.

\ НИЕ СМЕ ГОРДИ

\ НИЕ СМЕ ВАШЕТО 
РЕШЕНИЕ

Посветихме й се, когато 
стартирахме и се придър- 
жаме към нея след повече 
от 60 години опит.

 Ние сме специалис- 
ти в електроерозий-
ната обработка, фо- 
кусирани върху из- 
следванията и раз- 
витието на EDM 
технологиите.

 Ние адаптираме сво-
ите знания и ресур- 
си, за да намерим 
най-доброто реше- 
ние за нашите 
клиенти.

\ НИЕ СМЕ УВЕРЕНИ
 Гарантираме 100% 
производителност. 
Предлагаме качество, 
гаранции и резултати.
Защото сме напълно 
уверени в своята тех- 
нология. 

Easycut digital generator, which 
ensures maximum productivity 
and excellent quality.
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ONA AF25

ONA AF35

CERTIFIED
PRECISION

COLLISION
PROOF

ONA AF25
Travel of X axis 400 mm

Travel of Y axis 300 mm

Travel of Z axis 250 mm

Maximum workpiece dimensions 
(Length x Width x Height) 700 x 650 x 250 mm

Travel of the U/V axes 120 x 120 mm

Maximum angle of conical cut ± 30º / 87 mm

Wire diameter 0.10 - 0.33 mm

Maximum cutting speed 450 mm2/min -
Ø 0.33 mm (Wire Xcc)

Minimum roughness 0,2 µm Ra

ONA AF35
Travel of X axis 600 mm

Travel of Y axis 400 mm

Travel of Z axis 400 mm

Maximum workpiece dimensions 
(Length x Width x Height) 1060 x 750 x 400 mm

Travel of the U/V axes 120 x 120 mm

Maximum angle of conical cut ± 30º / 87 mm

Wire diameter 0.10 - 0.33 mm

Maximum cutting speed 4 50 mm2/min -
Ø 0.33 mm (Wire Xcc)

Minimum roughness 0,2 µm Ra

We are EDM. It is in our 
origins, it’s within us. 

It is the commitment we 
made when we started out 
and which we have stood by 
after more than 60 years of 
experience.

The cornerstone of our 
work that gives meaning to 
everything we do: EDM. We 
maintain a fi rm commitment 
to this technology, which 
has enabled us to be leaders 
and a reference in our sector 
in the past, now and in the 
future. 
WE ARE EDM.

\ WE ARE EDM

\ WE ARE 
PROUD

 More than 60 years 
of experience, 14,000 
machines installed, a 
team of highly qualifi ed 
professionals with 
extensive knowledge 
and a promising future. 

\ WE ARE 
EXPERTS

 We are specialists 
in EDM, focused on 
the research and 
development of EDM 
technologies.

\ WE ARE 
YOUR SOLUTION

 We adapt our 
knowledge and 
resources to fi nd the 
best solution for our 
customers. 

\ WE ARE 
CONFIDENT

 We guarantee 
productivity 100%. 
We offer quality, 
guarantees and results. 
Because we are 
fully confi dent in our 
technology. 

\ ONA AF СТАНДАРТ
НИШКОВИ ЕЛЕКТРОЕРОЗИЙНИ МАШИНИ AF

ПОВЕЧЕ ПРЕЦИЗНИ И АВТОМАТИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ

Машините от серия ONA AF СТАНДАРТ 
се отличават със своята висока скорост 
на рязане и ниски разходи за поддръж- 
ка, благодарение на системата за еко- 
логично филтриране AquaPrima, патен- 
тована от ONA.
Серията ONA AF е създадена с пред- 
поставки за производителност, качество,
простота и автоматизация. Резултатът: 
машини, които съчетават здравината, 
скоростта и прецизността, които търсят 
нашите клиенти при нишкова електро- 
ерозийна обработка.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДИМСТВА:

Цифров генератор Easycut, 
който осигурява максимална 
производителност и отлично 
качество.

100% екологично филтриране 
без сменяеми патрони..

Изключително здрави меха- 
нични компоненти, които 
гарантират дълготрайна 
точност.

Автоматично генериране на 
програми.

ЦПУ ONA W64 с бързо, лесно 
и автоматизирано управление.

Технологични таблици за 
високо прецизно рязане.

Автоматична система за 
прецизно конусно рязане.

Експертна система за нишкова 
електроерозийна обработка.
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\ ONA AF STANDARD
AF WIRE EDM MACHINES

The STANDARD ONA AF series machines 
are noted for their high cutting speed and 
low maintenance costs, thanks to the 
AquaPrima ecological fi ltration system 
patented by ONA.

The ONA AF range has been created 
under the premises of productivity, 
quality, simplicity and automation. 
The result: machines that combine the 
robustness, speed and precision that 
our customers seek in wire-cut EDM.

MORE PRECISE AND AUTOMATED SOLUTIONS

TECHNOLOGICAL ADVANTAGES:

Expert system for wire-cut 
EDM.

Automatic system for precision 
conical-cutting.

CNC ONA W64 with fast, simple 
and automated operation.

Technological tables for 
high-precision cutting.

100% ecological fi ltration 
without replaceable cartridges.

Highly robust mechanical 
components that guarantee 
long-lasting precision.

Automatic generation
of programs. 

Easycut digital generator, which 
ensures maximum productivity 
and excellent quality.

ONA AF25

ONA AF35

ONA AF25 ONA AF35

We are EDM. It is in our 
origins, it’s within us. 

It is the commitment we 
made when we started out 
and which we have stood by 
after more than 60 years of 
experience.

The cornerstone of our 
work that gives meaning to 
everything we do: EDM. We 
maintain a fi rm commitment 
to this technology, which 
has enabled us to be leaders 
and a reference in our sector 
in the past, now and in the 
future. 
WE ARE EDM.

\ WE ARE EDM

\ WE ARE 
PROUD

 More than 60 years 
of experience, 14,000 
machines installed, a 
team of highly qualifi ed 
professionals with 
extensive knowledge 
and a promising future. 

\ WE ARE 
EXPERTS

 We are specialists 
in EDM, focused on 
the research and 
development of EDM 
technologies.

\ WE ARE 
YOUR SOLUTION

 We adapt our 
knowledge and 
resources to fi nd the 
best solution for our 
customers. 

\ WE ARE 
CONFIDENT

 We guarantee 
productivity 100%. 
We offer quality, 
guarantees and results. 
Because we are 
fully confi dent in our 
technology. 

СЕРТИФИЦИРАНА 
ТОЧНОСТ

БЕЗ КОЛИЗИИ

Ход на ос Х 400 мм Ход на ос Х 600 мм
Ход на ос Y 400 ммХод на ос Y 300 мм
Ход на ос Z 400 мм

(Дължина x Ширина x Височина)

Ход на оси U/V 120 x 120 мм

(Дължина x Ширина x Височина) 1060 x 750 x 400 мм

Ход на оси U/V 120 x 120 мм
Максимален ъгъл на конусно рязане ± 30º / 87 мм Максимален ъгъл на конусно рязане ± 30º / 87 мм
Диаметър на нишката 0.10 - 0.33 мм Диаметър на нишката 0.10 - 0.33 мм

Максимална скорост на рязане 450 мм2/мин -
Ø 0.33 мм (нишка Xcc) Максимална скорост на рязане 4 50 мм2/мин -

Ø 0.33 мм (нишка Xcc)
Минимална грапавост 0,2 µм Ra Минимална грапавост 0,2 µм Ra

Ход на ос Z 250 мм

700 x 650 x 250 ммМаксимални размери на заготовката Максимални размери на заготовката 
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\ONA AF
STANDARD

\ ONA EDM

70

14.000
machines installed
worldwide.

60
countries on the 5
continents with ONA
machines.

90%
of our production
are exports.

different configurations
of large-scale machines.

\ GUARANTEED ROBUSTNESS
PRECISION AND RELIABILITY
The new generation of ONA machines has the traditional
robustness and reliability that has defined the brand
since 1952:
• Quality Made in Europe.
• Symmetrical structural design.
• Certified precision: ISO 11.090 in die sinking EDM machines

and ISO 14.137 in wire machines.
• Direct position measurement on the X, Y, U, V axes.

\ MEET OUR EXPERTS
Our best service and technical advice for our customers’
success.

The Technology and Processes Service (TPS) at ONA, 
provided by our best experts in EDM, aims to guarantee
a perfect integration of our products in the specific
environment of each customer. The guarantee that our
customers will always get the best performance from their
ONA machine.

Pioneers in the development of EDM (Electric
Discharge Machining) technologies, ONA is the
world’s oldest EDM machine manufacturer, the
European Union’s first and one of the world’s most
important manufacturers.

We work with the experience and conviction that
technological knowledge guarantees the best
solution. Thus, since 1952, our team of experts, with
the talent and know-how required, has been available
to provide tailored solutions that adapt to your needs.

\
НЕ ТЪРСЕТЕ ПОВЕЧЕ, 

БЪДЕЩЕТО В 
ЕЛЕКТРОЕРОЗИЙНАТА 

ОБРАБОТКА 
Е ТУК

\

СНИМКА НА КОРИЦАТА >>
Шаблон за калибриране на прецизни 
зъбни колела (Макс. грешка: DIN 3962 
степен  на точност 3), произведен на 
машина  ONA AF25.

ONA ELECTROEROSIÓN, S.A. 
Spain - Central site
Barrio de Eguzkitza, 1,
48200 Durango - Bizkaia.

\ P. +(34) 94 6200800 
\ F. +(34) 94 6818548
\ E. ona@onaedm.com

\ www.onaedm.com

ГАЛИКА-клон АД, представител на ONA за България
Централен офис
София 1 000
ул. „6-ти септември“ № 6-Б,

\ Тел.:  02 / 981  09 76
\ Факс:  02 / 980 53 1 7
\ е-mail:  office@galika.bg

\ www.galika.bg www.smola-nishka.bg
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Еврокомисар Ферейра към 
България: ЕС дава шанс, който е 
веднъж на поколение

Темата е особено актуална предвид факта, че 
в началото на февруари България изпрати до 
Европейската комисия втори работен проект 
на своя план, пише euractiv.bg, независимата 
общоевропейска медийна мрежа със седалище в 
Брюксел. Критиките в страната са, че българското 
правителство е на път да пропилее с лека 
ръка възможностите и огромното европейско 
финансиране. Елиза Ферейра говори за 
възможностите, които Планът за въстановяване 
предоставя на България.
“Успехът на България е важен елемент от успеха 
на цяла Европа. Налице са и предпоставките да 
се материализира – безвъзмездните средства, до 
които България получава достъп, са в размер на 6.3 
млрд. евро (около 10% от БВП). Общата сума може 
да нарасне до над 10 млрд. евро, ако страната реши 
да използва подпомагането под формата на заеми”, 
коментира Ферейра
Тя подчерта, и че има много сфери, върху които 
страната трябва сериозно да поработи. Ферейра 
препоръча на управляващите в България да изградят 
по-ефективна система за иновации, “които да не 
остават само на хартия”. Еврокомисарят подчерта, 
че има нужда от напредък в цифровизацията, 
въвеждане на електронно управление и ефективна 
защита на околната среда.
“Имате разнообразен климат и биоразнообразие. 
Просто някой трябва да се ангажира с решаването 
на проблемите, какъвто е управлението на отпадъци. 
В страната едва 2.4% от отпадъците се рециклират, 
което е едно от най-ниските нива в ЕС“, каза тя.
Елиза Ферейра подчерта, че знае за успешния проект 
за софийското метро, но напомни, че има и други 
видове транспорт, които чакат проекти за реформа. 
Другият проблем, според нея, е, че българската 
икономика губи твърде голямо количество 
електроенергия, която може да бъде усвоявана 
ефективно и да се печели от това.
Ферейра коментира, че плановете за възстановяване 

трябва да решат проблеми в редица сектори – 
енергетика, образование, администрация, която 
включва и реформа в Националната агенция по 
приходите, здравеопазване и т.н. Тя напомни, че 
общата сума от 21.5 млрд. евро, които ще получи 
България от ЕС, може да помогне за реализация на 
проекти в цялата страна.
Зам.-министърът на регионалното развитие Деница 
Николова обясни, че един от приоритетите в 
националния план е намаляването на дисбалансите 
в социален и икономически план между градските 
и селските райони, както и между центъра и 
периферията.
В новия инструмент за възстановяване ЕК включи 
React EU, инструмент, предназначен да се справя с 
последствията от кризата с насочване на средства 
чрез регионална политика.
“В хода на два програмни периода се фокусирахме 
върху големите градове, това допринесе за 
задълбочаване на дисбалансите. През новия 
програмен период чрез механизма за “интегрирани 
териториални инвестиции” ще се опитаме да решим 
проблема”, обясни Николова.
Регионалното министерство ще разполага с 4 млрд. 
евро от оперативните програми на ЕС. Николова 
коментира, че акцентите през новия програмен 
период ще са мерките за енергийна ефективност, 
електромобилност и развитие на малките 
населени места. По думите й основна задача ще е 
разработването на индустриалните зони, които ще 
получат и държавно финансиране.
По време на дискусията директорът и създател 
на “Тракия икономическа зона” Пламен Панчев 
обяви, че Пловдив, Бургас, Габрово и Хасково 
работят по проект Консорциум „Въглеродно-
неутрални индустриални паркове“ за привличане 
на инвестиции. Целта е развиване на “зелено” 
производство и постигане на целите на ЕК за 
намаляване на въглеродните емисии до 2030 г. 
Панчев попита еврокомисар Ферейра дали ЕК има 

Възможностите, които носят бюджетът на ЕС и Планът за възстановяване на 
обща стойност 1,8 трилиона евро, се случват веднъж на поколение. Това коментира 
еврокомисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра по време на 
конференция, организирана от EURACTIV България*. Темата на дискусията бе “Европейска 
подкрепа за икономическото възстановяване, кохезията и реформите в България”.
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механизъм за създаване на мрежа от такива паркове - 
за обмяна на опит и добри практики.
За развитието на Тракия икономическа зона 
допринася и Красимир Петков, бизнесмен, който 30 
години се занимава с роботика в САЩ и България, и 
в момента в неговия завод в Пловдив се асемблират 
първите в страната електрически камиончета. С общи 
усилия в Пловдив е открита първата лаборатория 
по роботика, подготвя се обучение в специалност 
“Електромобилност”. До този момент инвестициите 
в “Тракия икономическа зона” са в размер на 3 
милиарда евро.
Евродепутатът Андрей Новаков (ГЕРБ, ЕНП) 
коментира, че “България трябва да се възползва 
от уникалната възможност, която й се предоставя 
за реформи и напредък” – почти 30 млрд. евро. 
Той подчерта, че благодарение на еврофондовете 
заетостта в страната се е увеличила с 12%, а в 
бъдеще се отваря възможност за още по-солидно 
финансиране.
Новаков е оптимист, че ще има достатъчно средства 
за всички проекти – високоскоростни жп линии, в 
пътища, в нови училища, в болници.
Петър Ганев от Института за пазарна икономика 
смята, че дисбалансите в икономическото и 
социалното развитие са налице у нас много преди 
пандемията. По време на конференцията той 
коментира последния си анализ на тема “Ролята на 
местната власт в предоставянето на социални услуги”.
Изследването му ясно показва, че социалните 

трансфери и услуги в страната не успяват да 
постигнат желаните и очаквани резултати – 
социалните плащания продължават да имат 
ограничен ефект върху намаляването на бедността 
и ограничаването на неравенството. В същото време 
преобладава схващането, че социалните услуги имат 
слабо покритие спрямо нуждите на населението.
Модератор на форума бе бившият вицепремиер 
Ивайло Калфин, който коментира, че голяма част 
от парите, които са предназначени за иновации 
и за бизнеса, отиват за администрацията. Според 
него тази тема трябва да се следи в бъдеще. Той 
прогнозира, че изграждането на магистрали и 
ремонтът на пътища ще е тема, която ще продължава 
да ни тормози в бъдеще.
* EURACTIV е независима общоевропейска медийна 
мрежа със седалище в Брюксел, специализирана в 
политиките на ЕС. EURACTIV.com е създаден преди 20 
години от Кристоф Леклерк, френски предприемач 
и активен гражданин. Днес уебсайтовете EURACTIV 
предоставят безплатни локализирани новини за 
политиката на ЕС на 12 езика с журналистически 
екипи на EURACTIV в 12 държави. Със своята 
дългогодишна и задълбочена работа по значими 
европейски и международни теми, EURACTIV е 
доказан партньор на европейските институции, както 
и на редица правителствени, неправителствени и 
бизнес организации. EURACTIV прави качествена и 
етична журналистика като по този начин допринася 
за по-доброто разбиране на националните позиции в 
Брюксел и в институциите на ЕС.
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СпейсКАД ООД индустриализира 
адитивното производство със  
Siemens NX и 3Д печат в метал  
От 1996 година до днес, ние помагаме на компаниите да 
запазват конкурентната си способност в динамичната среда 
на глобализирания свят. В партньорство с водещи световни 
компании, СпейсКАД ООД доставя решенията на утрешните 
дни - днес! Нашите инженерни услуги решават сложните 
предизвикателства при проектиране и производство.
В последните години СпейсКАД ООД допълва непрекъснато 
портфолиото си с решения,  които включват технологиите 
на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да 
иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да 
печелят повече! Освен първокласни CAD/CAM/CAE решения 
на Siemens Digital Industries software ние постепенно 
допълнихме с  адитивна технология 3Д печат и услуги 
първо в метал, а впоследствие и в пластмаса, 3Д скенери 
за реверсивен инженеринг и  метрология, доставка на 
индустриални роботи KUKA и аксесоари за различни видове 
роботи на OnRobot.
Нашият стремеж е да представим възможностите на продукт 
или услуга от нашето портфолио преди закупуването му 
на нашите потенциални клиенти. Затова СпейсКАД ООД 
инвестира освен в закупуване на 3Д принтер за печат 
на  метал преди 4 години, в 3Д скенер за реверсивен 
инженеринг заедно с необходимия софтуер и робот KUKA с 
двупръстов грипер и аксесоари от OnRobot.
Сега през 2021 г. нашето портфолио включва доставка, 
интеграция и услуги при :
Kонструиране на продукти и системи с използване на 
пълната гама интегрирани софтуерни CAD/CAM/CAE и PLM 
решения за конструиране със синхронната Технология на 
Siemens Digital Industries software NX и Solid Edge, както и 
услуги с тях.

Програмиране на CNC 
машини и управление на CNC 
производства - CAD/CAM 
среда за програмиране на CNC 
машини директно управление 
на CNC производства, събиране 

на данни от CNC производства за анализ и оптимизация.

Симулация и оптимизация 
на технологични процеси 
и инструменти за 
формообразуване, за леене 
на метали, пресоване и 
коване, дълбоко изтегляне, 
шприцване на пластмаси 
и други производствени 
процеси.

3D принтери за висококачествени, прецизни решения 
за производство на метални и пластмасови изделия, 
включващи интегриран софтуер, технология за 3D печат в 
метал, сертифицирани материали и експертна поддръжка, 
услуги за 3D печат на детайли и възли за крайна употреба, 
функционални прототипи, резервни части.

Разнообразие от прецизни 
3D скенери за метрологичен 
контрол и реверсивен 
инженеринг, 3D контрол 
на качеството, разработка 
на нови продукти и други 
във варианти с пакет от 2 
софтуерни продукта с CAD 
функционалност.

Пълна гама индустриални роботи KUKA, предлагащи 
индивидуални решения за автоматизация на широк кръг 
задачи: хващачи; периферия и аксесоари за роботи на KUKA, 
ABB, Universal  Robots, Fanuc, Mitsubishi и други, off-line 
програмиране на роботи със Siemens NX CAM
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• Невъзможност да се произведе с конвенционална 
технология
• Бърза адаптация към промени в дизайна с единна, 
интегрирана софтуерна система за адитивно производство
Резултати
• Съкращаване на цикъла „поръчка–доставка“ на 
технологично оборудване – периода на изработка на 
подобни приспособления по традиционна технология може 
да е над 3 месеца. 
• Възможност за изработка на единствен уникален детайл
• Съкращаване на разходите и сроковете за транспорт

Решение
• Топологична оптимизация на детайла
• 3D печат с 3D принтер DMP 200 на 3D Systems

 За повече информация : www.spacecad.bg; 02 9033999

В процеса на оборудването на инвестицията ни в робот 
KUKA, ние установихме нуждата от дооборудване на 
робота с държач за да бъде пуснат в действие, както за 
демонстрационни цели, така и за изпълнение на определени 
задачи.
   
Едно от 
предизвикателствата 
пред инженерния екип 
на СпейсКАД ООД беше 
да подберем правилната 
технологична екипировка 
за окомплектовка на 
индустриален робот 
KUKA. Оказа се, че 
предвид ограниченията 
при товароносимоста 
на робота и схемата на 
натоварване, изборът се 
свежда до производство 
на екзотичен, скъп държач 
с нереалистично висок 
срок и такси на доставка.
СпейсКАД ООД намери 
решението в собственото 
си портфолио като 
използвахме топологична 
оптимизация на 
конструкцията на 
държача, намалявайки 
теглото с 57% 
спрямо стандартната 
окомплектовка при 
100% запазване на 
функционалността и 
товароносимостта на 
детайла. Дизайнът и 
топологична оптимизация 
на конструкцията на 
държача е разработена със софтуерния продукт на Siemens 
Digital Industries software NX. 
 
Изработването на държача беше изпълнено от метал на 
закупения от нас 3D принтер за метал DMP Pro200 в рамките 
на няколко дни. Адитивното производство позволява на 
компаниите да произвеждат технологична екипировка със 
специфична геометрия в малки серии, невъзможна да се 
произведе с конвенционалните методи на изработка. 

Предизвикателства
• Реализира безпроблемен работен поток от дизайн към 
3D печат, използвайки интелигентен модел, управляван 
от процеса, който елиминира преобразуването на данни 
между приложенията
• Уникално разположение на закрепващи и базиращи 
повърнини
• Олекотена конструкция със специфична форма 
и разположение, оптимизирани да отговарят на 
функционалните и експлоатационни изисквания на 
продукта
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Базираното на компютър 
управление интегрира всички 
функции на металообработващите 
машини на една платформа
Гъвкавост, високи скорости с перфектни механични 
резултати, енергийна ефективност, прозрачност и 
свързаност - изискванията към съвременните системи на 
металообработващите машини непрекъснато се увеличават. 
С контрола, базиран на компютър, Beckhoff предлага 
оптималния инструмент за ефективно справяне с тези 
предизвикателства. Независимо дали става въпрос за 
механична обработка, ерозия, повърхностна обработка или 
лазерна обработка, мащабируемото и мощно портфолио 
от хардуер и софтуер на Beckhoff създава индивидуални 
решения за управление от чисто последователно 
управление до CNC с висока производителност. Гръбнакът 
на системата са индустриалните компютри, които винаги 
са оборудвани с най-съвременни компоненти. Техните 
отлични възможности в реално време осигуряват 
стабилна компютърна поддръжка, дори и за много сложни 
многоосни алгоритми за позициониране. В същото 
време компютърният контролер има необходимата 
възможност за безпроблемно свързване със системи за 
управление и по този начин отговаря на важния критерий 
за реализирането на мрежово производство на 21-ви 
век. EtherCAT осигурява ултра бърза комуникация към 
свързаните устройства и високоточна синхронизация на 
движението и технологичния процес, което осигурява 
значително конкурентно предимство при използване на 
лазерна технология, наред с други неща. Софтуерът за 
автоматизация TwinCAT в крайна сметка комбинира PLC, 
NC и CNC функции в една система, съчетана с интегриран 

инженеринг, независимо дали е единична машина или 
сложна производствена система.
В миналото Beckhoff се е утвърдил като доставчик на 
решения за широк спектър от приложения, било то в 
машиностроенето или производството на матрици, в 
космоса, медицинската технология и използва обширното 
си технологично ноу-хау в проекти на различни 
производители. Като член на VDW, Beckhoff участва от 
самото начало в изработването на новия стандарт за 
свързване OPC-40501-1, който е разработен като част от 
проекта umati. По този начин Beckhoff за пореден път 
доказва своите всеобхватни компетенции като иновативен 
партньор на машиностроителната индустрия.
 
Увеличете производителността на Вашите 
металообработващи машини с технологичните акценти 
от Beckhoff
Производителността и ефективността все още са основните 
критерии за разработване на успешни концепции 
за машини. PC-базираното управление, което е на 
разположение на производителя на машината, е модулен 
набор от инструменти за автоматизация, който е прецизно 
мащабируем по отношение на производителността. TwinCAT 
картографира всички необходими технологии като PLC, CNC, 
анализ и свързаност в обща софтуерна среда. Това намалява 
интерфейсите и свързаните с тях разходи за интеграция. 
CNC функциите, разработени от клиента, могат да бъдат 
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разработени с помощта на 
стандартните редактори, 
интегрирани в пакета 
в реално време на CNC 
ядрото като модул TcCOM 
и осигурени с ефективна 
защита срещу достъп на 
трети страни. По желание 
цялия инженеринг 
също може да бъде 
преместен в облака. 
Това поддържа отделни 
екипи за разработка и 
намалява софтуерното 
разнообразие в ИТ 
на производителя 
на машината. 
Прогнозната поддръжка 
и непрекъснатата 
оптимизация на процеса са фактори, които осигуряват 
производителност при работа. TwinCAT Analytics предлага 
подходящите инструменти за това. Съответните данни 
могат да бъдат добавени чрез конфигуриране на цикъл на 
синхронна верига за анализ. Това може да се изпълнява или 
„на място“ или „в облака“. Богатото портфолио на Beckhoff от 
Drive Technology е силно мащабируемо и предлага решения 
за всяка задача за движение, независимо дали е ротационно 
или линейно, централно или децентрализирано: най-
съвременните алгоритми за управление прецизно прилагат 

спецификацията на положението с ЦПУ, осигуряват 
прецизна и бърза обработка на детайла и намаляват 
непродуктивните времена чрез бързо боравене с 
инструменти и детайли. Гъвкавостта при свързване на 
задвижващи механизми и сензори са търговските марки на 
пълния I / O конструктивен комплект на Beckhoff. Всички 
често срещани fieldbus и форми на сигнали се поддържат 
в класовете на защита IP 20 до IP 67. Особено подходящи 
за последователна употреба са модулите за включване EJ, 
които значително намаляват работата по окабеляването.

Производителността на една машина обаче се определя и от 
начина, по който се експлоатира. Beckhoff предлага широка 
гама от различни контролни панели, които могат да бъдат 
адаптирани към индивидуалните нужди на клиента. Тук 
няма ограничения, от специфичното за клиента възлагане 
на ключове до реализацията на панелен дизайн, който 
е произведен изцяло според изискванията на клиента. 
Като допълнение от страна на софтуера, TwinCAT HMI 
предлага актуални уеб технологии като основа за модерни 
потребителски интерфейси.

За повече информация:
КАСТИВА ООД
Teл. +359 2 950 4433; 950 4430
www.kastiva.com

 ... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ 
ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

София 1505 //// ул. Оборище 102 

 тел.: 02/944 22 36, // 02/944 22 56 // www.sibel.bg
Сибел ООД

Електроизолационни 
материали за 

трансформатори

Стъклотекстолити, 
текстолити, 

композитни материали

Електроизолационни 
материали за 
ел. мотори

Лакове 
и смоли

Кабели и 
проводници

Термозащити и 
защити по ток

Вентилаторни 
перки и кожуси

Кондензатори и 
релета

Варистори Шпонки

WEIDMANN

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
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Логиката на развитие 
При обработката режещият инструмент е елемент 
от технологична система, който оформя детайл чрез 
отстраняване на материала. Системата се състои от 
инструмент, приспособление за закрепване на детайла и 
устройство за закрепване на инструмента. Обработването 
на детайла се извършва чрез различни процеси, които 
използват различни стратегии на рязане. Напредъкът, 
постигнат в обработващите инструменти, доведе до 
модерни машини, които дават възможност за комбинирани 
и цялостни операционни процеси; процеси, които са били 
разделени в миналото. Освен това усъвършенстваните 
възможности на машинния инструмент гарантират 
прилагането на прогресивни стратегии за обработка за 
постигане на максимална производителност.
Металообработващата индустрия трябва да се занимава с 
различни инженерни материали. Напредъкът в науката за 
материалите и металургията не само внесе нови екзотични 
материали, но също така предостави технологии за 
създаване на материали с предварително определени 
свойства. Производството на компоненти от такива 
материали значително подобри работните параметри 
на детайлите, но обработката стана по-трудна. В много 
случаи коренът на успешната обработка е свързан само с 
ограниченията на режещия инструмент.
Режещият инструмент, най-малкият елемент от 
технологичната система, има директно съприкосновение 
с детайла и е връзката между машината и материала. За 
реализиране на предимствата на високотехнологичните 
металообработващи машини и продуктивните стратегии 
за обработка, режещият инструмент трябва да отговаря на 
подходящи изисквания. Търсенето на решения, в отговор на 
непрекъснато нарастващите изисквания на съвременната 

металообработка, е основа за нови разработки в областта на 
режещите инструменти.
Металообработващата индустрия преживя тежко 
време с пандемията COVID-19, която засегна световната 
икономика и неминуемо доведе до спад в икономическите 
показатели в индустрията. Много светли перспективи 
преди коронавирусът бяха заменени от скромни 
надежди, докато от друга страна, това беше време за по-
задълбочен анализ на индустриалните тенденции, поглед 
към утрешния ден, прогнозите и бъдещото планиране. 
Напредъкът не е спрял. Металообработването е пред 
вратата на сериозни промени и производителят трябва 
да е готов да ги приеме. Предстоящите промени не могат 
да заобиколят производството на режещи инструменти - 
едно от най-важните звена в металообработващата верига. 
Следователно, да има ясно разбиране за посоката на 
индустриалния прогрес и резултатите от новите изисквания 
към режещите инструменти от утрешния ден, е крайъгълен 
камък за успех за производителя на инструменти. Това е 
ключът към новите разработки на инструменти и търсенето 
на широка гама от продукти.

Има различни насоки за разработване на режещи 
инструменти. „Традиционният“ начин е да направим 
инструментите по-стабилни, по-продуктивни и рентабилни, 
което е отражение върху естествените изисквания 
на клиента към един консумиран продукт. Други 
направления на развитие са свързани с усъвършенствани 
производствени технологии, които дълбоко са се вкоренили 
в металообработващата индустрия. Наличните решения за 
инструменти все още оставят широко поле за подобрение.

Естествената насока 
Традиционната посока на развитие обмисля подобряване 
на производителността на инструмента чрез въвеждане на 
новаторска геометрия на рязане, усъвършенствани сплави 
и покрития на материала на инструмента, прогресивни 
конструкции на корпуса на инструмента, за да се осигури 
по-висока твърдост и издръжливост и т.н. Изглежда сякаш 
тази посока е почти изчерпала ресурсите си и не обещава 
истинска революция с промени. Производителите на 
режещи инструменти обаче са успели да изненадат света на 
металообработването със съществено нови продукти, които 
осигуряват значителни предимства въпреки традиционния 
подход към дизайна на продукта. Важен фактор за успеха 
беше значителният ръст в научните и технологични нива 
в производството на инструменти, новите постижения 
в праховата металургия и технологиите за нанасяне на 
покрития и въвеждането на модерни системи за инспекция 
и контрол на качеството. Значително увеличените 
възможности за проектиране самия дизайн на инструменти, 
CAD / CAM системи и 3D моделиране, дадоха забележим 
тласък за реализацията на предизвикателни иновативни 
идеи.
Технологичното развитие е създало нови методи на 

Fig. 1. Струговане вместо шлифоване: фино струговане на твърд зака-
лен материал с пластина с PCBN режещ ръб.
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обработка, които изискват инструменти, които да отговарят 
на новите строги критерии. Тези инструменти имат 
способността да режат твърди метали, като същевременно 
елиминират необходимостта от операции на шлайфане. 
При фрезоването тези нови инструменти могат да работят 
с изключително високи подавания на зъб (HFM) при високи 
скорости на обработка (HSM) и са в състояние да извършват 
трохоидално фрезоване с използването на охлаждаща 
течност с високо налягане (HPC).
Дизайнът на такива инструменти се различава от 
инструментите с общо предназначение, тъй като те 
изискват специфични характеристики, характеризиращи 
гореспоменатите методи и стратегии.
Напредъкът в машиностроенето е подтикнал 
металообработващата индустрия по-близо до 
реализирането на мечтата на всеки производител 
- производство с едно установяване на детайла. 
Впечатляващите възможности на най-новите многоосни и 
многозадачни машинни центри и хибридни производствени 
системи, които комбинират технологии за отстраняване 
на материали и 3D печат, свидетелстват за квантов скок 
към производството с една установка. Опцията със 
задвижван инструмент се включва във все повече стругови 
центри, разширяващи техните възможности. Разбираемо 
е, че този напредък е изградил и други изисквания за 
многофункционалността на режещите инструменти и 
трайността им. 
  Опитите да се намери рентабилна алтернатива на 
монолитните твърдосплавните инструменти дадоха нов 
импулс на конструкциите със сменяеми карбидни глави. 
Освен това, някои от тези конструкции дори осигуряват 
значително висока повторяемост на размерите. В резултат 
на това няма нужда от допълнителна настройка след 
подмяна на износена глава, която може бързо да бъде 
сменена, без да се изважда инструментът от шпиндела на 
машината. Предимството „без настройка“ създаде източник 
за намаляване на престоя на машината и в комбинация с 

отчетливи икономически предимства осигури обещаващи 
перспективи за концепцията на сменяеми твърдосплавни 
глави като насока за развитието на режещия инструмент.
Металообработващата индустрия е затегнала своите 
изисквания за гъвкавост и поддръжка на режещите 
инструменти. Тези промени доведоха до добър отговор от 
производителите на инструмента. Например, фрезите със 
сменяеми плaстини вече разполагат с вътрешни канали за 
подаване на охлаждаща течност през корпуса на фрезата. 
Подобен дизайн на корпуса е нещо като неписан стандарт 
за инструмента сега. Друг пример днес е, че производителят 
на режещи инструменти не само стриктно определя 
необходимия въртящ момент за затягане на винтове 
на пластините, но също така доставя динамометрични 
ключове, за да осигури необходимата стойност на въртящия 
момент.

Нови тенденции и предизвикателства 
В металообработващата индустрия съществуват трайни 
тенденции, които поставят производителя на режещи 
инструменти пред нови предизвикателства.
Значително увеличеното използване на композити и 
синтеровани материали сега в много случаи изисква 
използването на специализирани фрези.
Прецизните тенденции за формоване на метали и 3D 
печат води до увеличаване броя на детайлите, които се 
произвеждат от заготовки с размери много близки до 
крайните за детайла. Това води до значително намаляване 
на прибавките от материал, отстранени чрез механични 
операции. Следователно производителното и точно рязане 
с ниска мощност на мощни металообработващи машини 
се увеличава значително. Усъвършенстваните многоосни 
машини са способни да генерират прецизно сложни форми 
чрез методи на рязане. Следователно металообработващата 

 Fig. 2 – Фрезоването с голямо подаване си остава ефикасен метод за 
груба обработка както на равни повърхнини, така и на сложни профи-
ли.  

Fig. 3 –  Сменяемите глави за пробиване на ISCAR с три режещи зъба оси-
гуряват значително повишаване на производителността и намалява-
не времето за пренастройка. 
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индустрия се интересува от разумни, ефективни решения от 
производителя на режещи инструменти.
 Уверените стъпки на Индустрия 4.0 и дигитализирането на 
производството обърнаха производителя на инструменти 
към виртуалния свят. Те поискаха да допълнят режещия 
инструмент - материален продукт - със съответния цифров 
двойник и разработен набор от информационни услуги. Това 
ще бъде необходим пропуск за интелигентната фабрика на 
утрешния ден. Без пропуск производителят на инструмента 
ще остане на фабричната порта.
Клиентът вече ще чака активни опции за виртуален дизайн, 
които са необходими за моделиране на процеси, интеграция 
на сглобки на инструменти, концептуален дизайн на 
персонализирани инструменти и др.
Онлайн маркетингът ще играе основна роля в тази 
настоятелна промяна. COVID-19 ускори влиянието на онлайн 
маркетинга и нарастващото търсене на онлайн услуги за 
предварителна продажба и следпродажбена поддръжка ще 
се очаква като цял спектър от услуги от производителя на 
инструмента.
Следователно, "всичко в едно" цифрова система за 
онлайн маркетинг, данни за инструменти, достъп 
до различна информация, генериране на модели, 
инженерни и икономически изчисления, анализ на 
трайността на инструмента, незабавно обслужване, 
съвети, знания, компетентност и др. ще бъдат неразделна 
част от продуктовата гама на производителя на режещи 
инструменти.

В търсене на правилния отговор
Разбира се, производителят на инструмента не може просто 
да седи и да чака нещата да се променят, той трябва да 
бъдe активен. ISCAR е добър пример за това как водеща 
компания за производство на инструменти се стреми да 
отговори на новите индустриални изисквания и се подготвя 
за предстоящите промени. През последните години ISCAR 
представи много нови иновативни продуктови линии чрез 
продуктовата си кампания LOGIQ, за да предостави решения 
в духа на индустриалните тенденции.
Струговата продуктова линия на ISCAR е обогатена с 
гъвкава сглобена система, състояща се от антивибрационна 
борщанга и сменяеми глави, носещи различни пластини. 
Новите пластини с поликристални CBN върхове са 
проектирани да подобрят ефективността при струговане на 
твърди материали.
Водеща инструментална система за отрезни операции 
със сменяеми адаптери и здрави подсилени блок-
държачи отваря нови хоризонти за увеличаване на 
производителността.
ISCAR значително разшири своята линия за фрезоване 
с набор от инструменти за HFM – фрезоване с голямо 
подаване и HSM – фрезоване с голяма скорост. За обработка 
на трудно обработваеми материали за авиоиндустрията, 
ISCAR специално разработи нови сортове карбиди за 
сменяеми пластини и керамични фрези. Също така, 
нововъведените фрези с  удължена работна част с опция 
HPC – охлаждане с високо налягане, значително увеличиха 

скоростта на отстраняване на метала при грубо фрезоване 
на титан.
Линията свредла на ISCAR със сменяеми твърдосплавни 
глави е попълнена от новопроектирана глава с три 
режещи зъба, която осигурява значително повишена 
производителност. Новите монолитни твърдосплавни 
свредла с поликристално диамантено покритие предоставят 
ефективни решения за пробиване на композитни материали.

Информационният сегмент на продуктовата програма 
на ISCAR претърпя големи промени. Цифрови двойници 
на инструменти в съответствие със стандарт ISO 13399, 
опции за виртуално сглобяване, оптимален софтуер за 
избор на инструменти, различни източници на постоянно 
актуализирана информация, онлайн покупки, богати 
приложения за мобилни телефони и много други нови 
функции пробиват място на едно изцяло различно ниво  
портфолио от инструменти.

Логиката на индустриалното развитие изисква от 
производителя на инструменти нови високопроизводителни 
фрези с развита информационна интеграция. Такова 
органично цяло и баланс между материалния и виртуалния 
свят ще бъдат разпознати много скоро в индустрията на 
режещите инструменти и ще дефинират коефициента на 
интелигентност на режещия инструмент и включването му в 
модерни производствени системи.

За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
www.iscar.bg

Fig. 4 –  Приложението ISCAR WORLD сега събира в едно всички онлайн 
приложения, интерфейси и продуктови каталози на ISCAR в мобилния 
телефон. 
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Schaeffler получи  
наградата Red Dot Design 
Award в две категории с 
продукта OPTIME

 Иновативното решение за мониторинг на състоя-
нието OPTIME е носител на тазгодишната награда Red 
Dot Design Award в две категории. Жури, съставено 
от дизайнери, професори и журналисти от различни 
специализирани области, награди OPTIME в категори-
ите „Интелигентен продукт“ и „Индустриален дизайн“, 
като по този начин потвърди изключителния проду-
ктов дизайн, функционална конфигурация и високо 
ниво на иновации, демонстрирано от решението за 
цифрови услуги от Schaeffler. „Страстта ни към техно-
логиите и иновациите е ключова част от нашата ДНК“, 
каза д-р Стефан Шпиндлер, главен изпълнителен 
директор на Schaeffler AG. „Получаването на награда-
та за продукта OPTIME доказва, че можем успешно да 
разширим портфолиото си с цифрови услуги, които 
дават приоритет на ползата за клиента.“

Клиентите се възползват от решението, фокусира-
но върху развитието

С тази награда Schaeffler се присъединява към група-
та на носителите на наградата Red Dot Design Award, 
която включва водещи компании в света. „Получава-
нето на наградата Red Dot Design за продукта OPTIME 
направи много горди всички, участващи в този про-
ект,“ казва Раули Хантикайнен, ръководител на стра-
тегическото бизнес направление на индустрия 4.0. „За 
разработването на OPTIME създадохме екосистема от 
партньори, които притежаваха водещите технологии 

и умения в съответните области. В същото време ние 
тясно си  сътрудничихме с нашите пилотни клиенти, 
тъй като водещият принцип за бързото разработване 
на продукти винаги е бил постигането на максимална 
полза за нашите клиенти. “ Schaeffler работи заедно 
с LINK Design от Финландия, като член на партньор-
ската мрежа, върху продуктовия дизайн на сензорите 
OPTIME и потребителския опит на приложението 
OPTIME.
„Докато напредваме в програмата си за дигитали-
зация, чудесно е да видим, че с наградата Red Dot 
Design Award печелим признанието на пазара“, казва 
Денис Вигел, ръководител отдел„ Управление на про-
дажбите и маркетинг в индустрията “. „OPTIME е до-
казателство за нашата трансформация и показва, че 
ние от Schaeffler не само мислим нестандартно, но и 
разработваме новаторски иновации с разнообразен 
и пъргав екип, който работи едновременно с вътреш-
ните и външните партньори. Това е само началото."

Ефективни и рентабилни производствени проце-
си

 С помощта на продукта OPTIME Schaeffler последо-
вателно преследва целта си активно да помага за 
оформянето на дигиталната трансформация. Цифро-
вите услуги, които генерират добавена стойност за 
клиентите чрез експертизата на Schaeffler, играят 
централна роля в това. OPTIME е безжично IoT ре-

• Решението за мониторинг на състоянието OPTIME печели в категориите 
„Интелигентен продукт“ и „Индустриален дизайн“

• Наградата потвърждава иновативната сила на Schaeffler при разработването на 
водещи продукти от Индустрия 4.0

• Безжичното IoT решение OPTIME прави мониторинга на състоянието на машините в 
производствените процеси ефективен и рентабилен
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шение, което прави мониторинга на състоянието на 
машините в производствените процеси ефективен и 
рентабилен. Инсталирането и пускането в експлоа-
тация са толкова лесни, че няколко стотин единици 
могат да бъдат интегрирани без проблем за един ден. 
Schaeffler обобщи предимствата, предоставени от 
OPTIME под ръководния принцип “Plug. Play. Predict.”

Schaeffler Group - пионер в движението

Като водещ световен доставчик за автомобилния и 
индустриалния сектор, групата Schaeffler се развива 
чрез новаторски изобретения и разработки в облас-
тта на движението и мобилността в продължение 
на повече от 70 години. С иновативни технологии, 
продукти и услуги за задвижвания, ниски въглеродни 
емисии, електрическа мобилност, Индустрия 4.0, ди-

гитализация и възобновяеми енергийни източници, 
компанията е надежден партньор, който прави дви-
жението и мобилността по-ефективни, интелигентни 
и устойчиви. Технологичната компания Schaeffler про-
извежда високо прецизни компоненти и системи за 
задвижване, както и решения за търкалящи и плъзга-
щи лагери за голям брой индустриални приложения. 
Групата Schaeffler генерира продажби от приблизи-
телно 12,6 милиарда евро през 2020 г. С около 83 300 
служители, Schaeffler е една от най-големите семейни 
компании в света. С повече от 1900 заявки за патент 
през 2020 г., Schaeffler е втората най-иновативна ком-
пания в Германия според DPMA (Германската служба 
за патенти и търговски марки).

За повече информация: www.schaeffler.com    
www.schaeffler.bg

Иновативното решение за мониторинг на състоянието OPTIME от Schaeffler е носител на тазгодишната награда Red Dot Design Award 
в две категории. Журито награди IoT решението в категориите „Интелигентен продукт“ и „Индустриален дизайн“, като по този начин 
потвърди изключителния му продуктов дизайн, функционална конфигурация и високо ниво на иновации.

Изображение: Schaeffler
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Интелигентни мехатронни 
решения на Bosch Rexroth 
създават облика на 
фабриката на бъдещето

„С нашата 30-годишна история и над милион продаде-
ни готови за инсталиране линейни оси ние притежа-
ваме богато ноу-хау“, заявява д-р Улф Леман, ръково-
дител на направление „Линейни технологии“ в Bosch 
Rexroth. „Днес ние предлагаме пълната гама от реше-
ния за линейно преместване – от прости компоненти 
до интелигентни мехатронни решения и подсистеми.“

30 години линейни оси от Bosch Rexroth
В началото на шейсетте години на миналия век Bosch 
Rexroth започва да разработва прототипи на цилин-
дрични втулки, оси, плъзгащи направляващи и транс-
портни маси. През 1990 г. на пазара са пуснати първите 
два цялостни линейни модула с линейни направля-
ващи в комбинация със задвижване сачмено-винтова 
двойка и със зъбен ремък. Те са решение, което е го-
тово за инсталиране и представляват качествено нов 
скок в технологията на линейно преместване, базира-
на преди това на отделни компоненти. През 1996 г. е 
обявен пазарния дебют на части за транспортна маса с 
интегрирана карета, а заедно с това и въвеждането на 
компактни модули с висока производителност и малко 
заемано място за монтаж.
 
През 2007 г. компанията започна да електрифицира 
задвижващите механизми, като разработи и пусна на 
пазара електромеханичния цилиндър (EMC), който е 
алтернатива на дотогавашните пневматичните реше-
ния, характеризиращи се с по-висока консумация на 
енергия. През 2018 г. компанията представи измер-
вателни системи (IMS), интегрирани в линейните оси. 

Решението е устойчиво на смущения и се отличава с 
висока прецизност и възможности за интегриране.
„Продуктите обаче не са единствените неща, които са 
се променили през последните 30 години. Начинът, 
по който компанията си сътрудничи с потребителите, 
също се е променил, например чрез въвеждане на 
CAD системи, 3D моделиране, продуктови конфигу-
ратори и модерните софтуерни инструменти eTools, 
като LinSelect, разработен през 2016 г. Той позволява 
интуитивен избор и оразмеряване на оста и води 
проектантите до оптималното решение само с няколко 
щраквания на мишката“, поясниха от БР Техника.
 
Plug & Produce: новият набор от интелигентни функции 
за по-бързо, по-ефективно и по-умно производство
Направлението за линейни технологии на Bosch 

Времената се променят, а с тях и технологичните изисквания към производствените процеси. Тази 
тенденция се отнася както за отделните компоненти, така и за комплексните системни решения, 
които позволяват реализацията на елементарни и бързи решения с висока степен на самостоятелност. 
„През последните три десетилетия портфолиото на Bosch Rexroth от готови за инсталиране линейни 
оси се развива непрекъснато в отговор на изискванията на потребителите. Фокусът на това развитие 
е в посока електрификация и свързана работа в мрежа. Наред с актуалните в момента компоненти за 
линейно преместване и в комбинация със сензори, електроника и софтуер, компанията вече предлага и 
мехатронни решения за фабриката на бъдещето“, казаха от фирма Бюро за Развитие Техника (БР Техника), 
основен търговски партньор и официален сервизен център за България на Bosch Rexroth.
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Rexroth прави следващата стъпка към фабриката на 
бъдещето с нови интелигентни решения за автомати-
зация. „Новият комплект Smart Function Kit на Bosch 
Rexroth отговаря напълно на браншовите изисквания 
на производителите на машини и оборудване“, допъл-
ниха от БР Техника. Това е бързо, ефективно и ком-
плексно решение за няколко области на приложение. 
Готовата за инсталиране мехатронна модулна система 
позволява лесен избор на продукти и конфигуриране 
на процеса онлайн, като намалява проектантския труд. 
Принципът Plug & Produce (б.ред. включи и произвеж-
дай) съкращава времето за пускане в експлоатация 
и потребителят вече не се нуждае от познания по 

програмиране.
„В най-близко бъдеще се очакват и други пакети с 
решения, като например Smart Function Kit за ма-
нипулиращи операции или компенсационен модул, 
използващ сензор, който увеличава прецизността на 
роботизираните манипулатори и декартови системи. 
Този Smart Flex Effector ще бъде с независима кинема-
тика с шест степени на свобода“, съобщиха още от БР 
Техника.

За повече информация:
www.brtechnika.com
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JUNGHEINRICH – ВЛЕКАЧИ И РЕМАРКЕТА
Електрическите влекачи на Jungheinrich са префектното 
решение за работа при всякакви условия. Те са икономични, 
подходящи за всички видове товарни ремаркета и 
позволяват ефективна и бърза работа в складови стопанства, 
предприятия и други индустриални обекти като летища, 
пристанища и др. Високата им мощност и бързото ускорение 
позволяват и високи скорости на движение и товарооборот. 
Сигурността и ергономичността им допълват цялостното 
решение, което предлагат влекачите Made in Germany!
EZS 010
Ръчноводимите товарни електро-влекачи са подходящи за 
транспорта на по-леки ремаркета в тесни пространства и на 
къси разстояния. Теглителното им усилие е до 1000 кг.
EZS 130 / 350
Това са товарни електро-влекачи с правостоящ водач. Те са 
маневрени и подходящи за тесни коридори и пространства. 
Теглителното им усилие е до 5000 кг.

EZS C40
Товарните електро-влекачи с правостоящ водач са особено 
подходящи за комбинирана вътрешна и външна употреба 
при различни настилки и неравности благодарение на 
супереластичната водеща гуми и увеличения клирънс/
просвет между машината и настилката. Теглителното им 
усилие е до 4000 кг.
EZS 570 / 580 / 590 / 5100
Товарните електро-влекачи със седалка за водача са 
подходящи за комбинирана вътрешна и външна употреба при 
различни настилки и неравности. Теглителното им усилие е от 
7000 до  10 000 кг.

EZS 7280
Това са товарни електро-влекачи с кабина и седалка за 
водача, които са подходящи за работа с най-тежки товари 
при комбинирана вътрешна и външна употреба и различни 
настилки и неравности. Теглителното им усилие е до 28 000 кг.

Товарните ремаркета и колички на Jungheinrich перфектно 
допълват възможностите, които предлагат влекачите. 
GTE 106 / 212 / 312
Това са товарни ремаркета тип "Е-рамка" с механично, 
хидравлично или електро-хидравлично товарене на 
колички с размери 1200 х 800 мм и 1200 х 1000 мм. Те са с 
товароносимост от 600 до 1200 кг и височина на повдигане от 
20 до 62 мм.
GTP 110 / 210 / 216
Товарните ремаркета тип "Портал" за колички с размери 1200 
х 800 мм и 1200 х 1000 мм са с товароносимост от 1000 до 1600 
кг и височина на повдигане 80 мм.
RW 0,6t / 1,2t / 1,6t
Четириколесните колички за товарни ремаркета GTE и GTP 
за палета с размери 1200 х 800 мм и 1200 х 1000 мм са с 
товароносимост от 600 до 1600 кг

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов 
– Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, 
представител на Jungheinrich за България, Албания и Косово



ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
КОМПЛЕКСНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ

СКЛАДОВА ТЕХНИКА

1619 София, бул. „Цар Борис III“ №370, 
+359 2 957 00 35, +359 878 33 22 11, 

offi  ce@gothi-bg.com, www.gothi-bg.com

Готи ПЕТРУНОВ ООД - Официален представител на Jungheinrich и Hubtex за България, 
Албания и Косово. Официален вносител на марките Genkingen, Carer и Terberg.

Производство на 
приложнопроектирани 

индустриални кари - 
повдигачи и 

специализирани 
съоръжения за работа 

с едрогабаритни и 
обемисти товари.

Орбико България ЕООД, Дистрибутор на Shell Lubricants за България
ул. Източна Тангента 161, София, тел.: (02) 40 24 937, факс: (02) 40 24 988, www.orbico.bg
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www.shell.com/lubricants
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Разговор с г-н 
Валери Петрунов –  
Оперативен 
директор на „Готи 
Петрунов“ ООД, 
представител 
на компанията 
Юнгхайнрих за 
България, Албания 
и Косово


