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HANNOVER MESSE 2019 показа, че 
е най-важната платформа в света 
за всички технологии, свързани с 
индустриалната трансформация

Около 6500 изложители от цял свят представиха решения за 
бъдещето на производството и енергийните доставки, вклю-
чително повече от 500 примера за внедряване на изкуствен 
интелект в промишленото производство, 5G приложения и 
решения за преходите на енергия и мобилност. Роботиката 
също привлече вниманието на голям брой посетители. Воде-
щи производители на роботи и стартиращи производители 
в областта на роботиката демонстрираха реални прило-
жения за всички индустриални сектори. Със 160 компании 
- изложители, страната партньор Швеция се открои като 
високотехнологична нация.
Близо 40% от 215 000 участници в изложението дойдоха от 
чужбина. "Рекордната активност подчертава международна-
та значимост на HANNOVER MESSE и показва силата на Гер-
мания като водеща индустриана държава", каза Köckler. Най 
- много посетители след Германия дойдоха от Китай (7 200), 
Холандия (5 900), Италия (3 400) и САЩ (3 400). От страната 
партньор Швеция посетителите бяха 2 600.

Изложението получи високи оценки и от участващите 
изложители. "Има само няколко облака на хоризонта за 
машиностроителната промишленост, което прави ролята на 
HANNOVER MESSE още по-важна като непрекъснат фар за 
индустрията и иновациите. Машинните инженери са в аван-
гарда на свързаните производствени среди. Интересът, про-
явен от посетителите към комуникацията между машините и 
„глобалния машинен език“ OPC UA, потвърждава, че нашите 
членове са в челните редици на развитието. Друг важен 
фактор за интегрираното производство е ултрабързият 5G 
мобилен телекомуникационен стандарт. Темата индустрия 
4.0 е на дневен ред в продължение на няколко години и таз-
годишният панаир разкри колко далеч сме стигнали, откакто 
всичко започна, ”коментира Тило Бродман, изпълнителен 
директор на германската инженерна федерация.
"5G и Hannover Messe са перфектно пригодени", каза д-р 
Клаус Мителбах, главен изпълнителен директор на индус-
триалното сдружение ZVEI. "Панаирът на следващата година 
ще включва многобройни приложения за 5G технология. 
Компаниите в сектора на електротехниката и електрониката 

желаят да използват този нов стандарт за мобилни кому-
никации. Заедно с изкуствен интелект, той ще бъде важен 
фактор за конкурентоспособност", заключава той.
Като основна премиера, технологичните партньори на 
изложението Nokia и Qualcomm запознаха посетителите 
с първата по рода си 5G тестова среда. Това позволи на 
доставчиците на решения и потенциалните потребители да 
демонстрират и изпробват потенциала на този нов мобилен 
телекомуникационен стандарт за индустриални приложе-
ния.
Премиерата на 5G в HANNOVER MESSE също бележи нача-
лото на инициативата "интелигентно място" на Deutsche 
Messe, която през следващите няколко месеца ще превърне 
изложбения център в Хановер в първото изложение в света 
с напълно работеща 5G технология.
В богата гама от форуми и конференции на HANNOVER 

 "HANNOVER MESSE 2019 показа, че е най-важната платформа в света за всички технологии, свързани 
с индустриалната трансформация", каза д-р Йохен Кьоклер, председател на Управителния съвет на 
Deutsche Messe. "Повече от 215 000 посетители са използвали HANNOVER MESSE, за да инвестират в 
нови технологии и да подготвят бизнеса си за бъдещето. Само Хановер осигурява цялостен поглед 
върху сценариите за приложения, потенциала и взаимодействието на Industrie 4.0, изкуствен 
интелект, 5G и енергийни решения."
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MESSE експерти от индустрията, правителството и науч-
ноизследователската общност стимулираха плодотворен 
диалог по теми като Industry 4.0, AI и бъдещето на работата. 
Сред популярните акценти на съпътстващата програма 
бяха срещата на върха, организирана от германското 
министерство на икономиката и енергетиката, конгресът 
„Бъдещето на работата в промишлеността“ и срещата на 
върха „Индустриални пионери“.

Поставена под мотото "Швеция Co-Lab", витрината на 
партньорската страна беше за иновации и сътрудничество. 
Както каза г-н Кьоклер: "Швеция е впечатляваща като мощ-
на творческа идея за утрешните технологични решения: 
либерално настроена, приятна и силно новаторска".

HANNOVER MESSE поема курс за светло бъдеще
В ерата на дигиталната трансформация, HANNOVER MESSE 
също се развива. Благодарение на стратегическото пре-
оборудване, включително ребрандиране, нов тематичен 
подход и ново физическо оформление на изложбените 
зали. HANNOVER MESSE се подготвя да затвърди ролята си 
на водеща световна витрина за индустриални технологии.
Актуализираният формат на панаира ще постави основата 
за по-нататъшен растеж в основните сегменти на индустри-
ята, енергетиката и логистиката.
Следващият HANNOVER MESSE ще продължи от 20 до 24 
април 2020 г., като Индонезия е официалната страна-парт-
ньор.
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Четири изложения,  
една обща цел - „Блестящият 
свят на металите“
Само след няколко седмици oт 25 до 29 юни 2019 г. 
международният квартет от изложения – GIFA, METEC, 
THERMPROCESS и NEWCAST, ще отвори отново вратите 
си и ще бъде домакин на най-голямата в света плат-
форма „The Bright World of Metals“ в Дюселдорф. Това е 
най-подходящото място за всеки, който се интересува от 
продукти, машини, услуги, нови технологии и тенденции 
в сферата на леярството, металургията и термичните 
технологии. Над 2200 изложители ще представят своите 
продукти пред повече от 80 000 посетители на площ от 
80 000 кв.м. 
Забележителното на „Блестящият свят на металите“ е 
свързването на отделните търговски изложения в едно 
хармонично цяло. Те се провеждат на всеки 4 години.
Най-значимото международно търговско изложение 
при технологиите за леярство GIFA ще представи леяр-
ни системи, процеси на топене, техника за заваряване 
и рязане, измервателни и контролни уреди, машини и 
технологии по цялата производствена верига. Над 780 
изложители ще демонстрират най-значимите иновации 
в областта на леярството в палати 10 до 13 и 15 до 17. 

На международното изложение за металургия с конфе-
ренция или накратко МЕТЕК със своите 480 изложители 
се представя оборудване и инсталации за: производство 
и обработка на суровини; производство на сурово желя-
зо, стомана и цветни метали; за отливане и формоване 

Четири изложения, една обща цел - „Блестящият свят на металите“ 

2 215 
изложители

77 698 
посетители

над 50% 
международни 
участници

По данни от предишното издание през 2015 г.

THERMPROCESS Symposium, Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
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на стомана и на цветни метали; за защита на околната 
среда; системи за събиране на отпадъчни материали; 
електротехника; измервателна и контролна техника. 
Изложението представя целия спектър на бранша 
металургия – от производството до крайната услуга за 
клиента. METEC ще се проведе в палати 3, 4 и 5. 
THERMPROCESS ще бъде представен в палати 9 и 10 с над 
300 изложители. Международното търговско изложение 
със симпозиум акцентира върху енергийно ефективните 
технологии за промишлени пещи и върху иновациите 
при термоинженерния процес. Представени са категории 
като индустриални пещи, топлинна обработка и термич-
ни процеси; оборудване за индустрията; апаратура, суро-
вини и материали; консултации, услуги и проектиране.
Изложбеният квартет се допълва от NEWCAST, който 
е изложение за продукти за прецизно леене; леярни 
за желязо и стомана; леярни за алуминий, цинк, мед, 
магнезий и никел; отливки по различни технологии и 
с различно приложение; коване; синтероване; услуги. 
Повече от 370 изложители в палати 13 и 14 представят 
най-съвременните прецизни продукти и технологии в 
различни категории, така че да се открои специалното 
място на тази индустрия като „иновационен двигател“ 
на всички сектори.

И четирите изложения тази година ще преминат под 
знака на „Индустрия 4.0“, която е насочена към цифро-
вата трансформация в индустрията. Big data анализи, 
изкуствен интелект и мрежови облачни системи, слож-
ни сензорни технологии, това са само част от аспекти-
те, представени в Дюселдорф.

GIFA предлага специално шоу, последвано от конфе-
ренция за производство на добавки, което акцентира 
върху силните страни и потенциала на 3D печата. От 
своя страна Техническият форум събира на едно място 

GMTN 2015, Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

GMTN 2015, Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
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всички иновации при технологичните процеси с GIFA-
Treff. METEC представя специалната изложба „Техно-
логия за коване". Специално за експерти ESTAD и EMC 
са достъпни платформи за обмен на информация. За 
първи път в палатите на GIFA и NEWCAST ще се проведе 
друго специално събитие, посветено на дигитализацията 
и опазването на климата. То идентифицира неизползва-
ния потенциал за оползотворяване на отпадъчната топли-
на като предлага възможности за намаляване на разхо-
дите за енергия и емисиите на CO2 в промишлеността. 
Специален акцент ще бъде наградата на NEWCAST, с която 
ще бъдат отличени най-иновативните и прецизни отливки 
в индустрията. Кампанията „ecoMetals“ ще предложи на 
посетителите устойчиви концепции. В сътрудничество 
с Energy Storage Europe „Блестящият свят на металите“ 
организира специализиран форум за съхранение на 
топлинна енергия, подпомаган от Центъра за приложни 
изследвания в областта на енергетиката (ZAE) в Бавария 
и Bundesverband Energiespeicher e.V. Темите за дискусия 
включват използването на отпадъчна топлина чрез тер-
мично съхранение и химични реакции за съхраняване на 
топлинна енергия.
Участието на български фирми се подпомага от Герма-
но-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) 
като официален представител на Дюселдорфския панаир 
за България - https://bulgarien.ahk.de/bg/. Допълнителна 
информация за изложителите, както и за представените 

индустриални сегменти и самите търговски изложения 
може да намерите на www.tbwom.com.
Спестете време и пари като закупите още сега онлайн 
на www.shop.messe-duesseldorf.de входна карта на пре-
ференциална цена. Цената за един ден е 45 € (на каса 64 
€), а за целия период - 100 € (на каса 130 €). С входната 
карта може да посетите и четирите изложения, както 
и да ползвате безплатен транспорт в Дюселдорф и 
региона. 
Официалният туроператор на панаира Düsseldorf 
Tourismus GmbH ще Ви съдейства за резервация на хо-
тел или частна квартира при запитване от Ваша страна 
на messe@duesseldorf-tourismus.de. Туристически паке-
ти можете да намерите и на www.duesseldorf-tourismus.
de/en/tradefair.
„Блестящият свят на металите“ предлага разнообразна 
програма и е една уникална възможност да посетите 
четири различни търговски изложения на едно място. 
Така разработената платформа представлява пресечна 
точка за един широкоспектърен обмен на ноу-хау.

Материалът беше подготвен от г-н Кармен Вранчев
За повече информация: T +359 2 816 30-13 |  
 M +359 894 646 715 
karmen.vranchev@ahk.bg | https://bulgarien.ahk.de

GMTN 2015, Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann METEC & 2nd ESTAD 2015 - Opening plenary session, Източник: Messe 
Düsseldorf, Constanze Tillmann
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Роботизацията, автоматизацията и 3D 
принтирането представиха бъдещето 
на индустрията в Интер Експо Център 

Четири дни, изпълнени с представяне на машини за индус-
трията от последно поколение, ползотворни бизнес контак-
ти, интригуваща съпътстваща програма и визии за бъдещето 
на индустрията. В този дух протече 11-ото издание на меж-
дународния бизнес форум MachTech & InnoTech Expo 2019. 
От 15 до 18 април в четири изложбени зали на Интер Експо 
Център най-мащабното издание на форума от създаването 
му досега създаде професионална платформа за сектора на 
металообработката и индустриалните технологии. 
В рамките на четири дни погледите на повече от 5600 посе-
тители от България и чужбина привличаха автоматизирани 
системи, коботи, 3 D принтери и изделия, създадени чрез 
модерната технология и разбира се – металообработващи 
машини гиганти. Българските и чуждестранните представи-
тели на компании производители, доставчици, дистрибуто-
ри, вносители, бизнес делегации, иноватори и посетители 
от специализирани учебни заведения бяха привлечени 
от продуктите и технологиите, които над 190 компании от 
България, Турция, Италия, Германия, Полша Унгария, Румъ-
ния, Австрия, Чехия и Гърция представиха. На обща площ, 

надхвърляща 10 000 кв.м, всички те представиха предложе-
нията на повече от 400 световни бранда.
С колективни участия се включиха компании от Австрия и 
Чехия. В акцент на представянето им се превърнаха смарт 
технологиите, иновативните машини и инструментите за 
поддръжка. Срещайки представители на бизнеса от Бъл-
гария и чужбина, форумът се превърна в международна 
платформа за развитие на бизнеса, създаване на контакти 
и установяване на нови пазари. MachTech & InnoTech Expo 
2019 привлече и вниманието на тайванските компании. В 
дните на изложението Тайванският търговски център бе ор-
ганизирал бизнес посещение, а интересът на представите-
лите на фирмите бе насочен основно към машиностроенето.

Изложението, което вдъхновява
MachTech & InnoTech Expo 2019 вдъхнови и учениците от 
Технологичното училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към 
Техническия университет - София. Всеки ден групи от учени-
ци посещаваха изложението за автоматизация, роботика, 3D 

Участниците в MachTech & InnoTech Expo 2019 демонстрираха възможностите на 
съвременните технологии



11ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

проектиране и моделиране. Младите изследователи видя-
ха как големите машини отливат фини детайли. Ставаха и 
свидетели на работата на самия софтуер. Демонстрирани 
им бяха качествата на съвременните роботи за нуждите на 
различните производства. Учениците бяха и свидетели на 
изложения прототип на автомобил, създаден от студентите 
от Русенския университет с помощта на тясната връзка с 
бизнеса.

Роботи ни демонстрираха уменията си 
На вниманието на присъстващите бе KUKA ready2_educate. 
Учебният модул помага на младите професионалисти да 
се запознаят с програмирането на роботи. Впечатляващ 
за всички бе коботът YuMi, който с едната ръка вземаше 
визитни картички, а с другата благодареше с пакетче жели-
рани бонбони.

Посетителите бяха впечатлени от многобройните кола-
боративни роботи и механични ръце, предназначени за 
извършване на прецизни и монотонни дейности – които са 
от първостепенна важност както в сектора на металообра-
ботката и машиностроенето, така и в хранително-вкусовата 
промишленост, медицината, фармацията и прецизната 
електроника.
Многобройни идеи бяха демонстрирани за „Фарбиката на 
бъдещето“. Сред тях бе дистанционното сервизиране на 
машини и операции от разстояние. 

„Гигантите“
През тази година залите на MachTech & InnoTech Expo учас-
тниците разположиха едни от най-големите прозводствени 
машини в сектора. Сред тях бе огромният иновативен 
TruLaser 5030 fiber. Производителната машина с лазер е с 
твърдо активно вещество от ново поколение и предлага 
икономично решение за обработка. Следващо поколе-

ние металообработващи машини бе демонстрирано чрез 
иновативния тръбен лазер LT7. За нуждите на металообра-
ботката бяха представени нишкови електро-ерозийни ма-
шини. Под светлината на прожекторите бе и двушпиндел-
ният струго-фрезови център Mazak QT200MSY. Впечатляващ 
бе стругът SWISS TYPE CITIZEN A20 с диаметър на прътовия 
материал между 2 и 22 мм, както и високотехнологични 
стругове с роботизирани палетни станции.
С впечатляващи размери, технологични възможности и 
гъвкавост в производствения процес бяха и представените 
съвременни стругове и металорежещи машини с ЦПУ.  Сред 
доказателствата за това бяха хоризонталният стругов цен-
тър Lynx2100 и високоефективният вертикален обработ-
ващ център DNM 4500 от Doosan Machine Tools. 

3D принтирането е повече от необходимо
Форумът MachTech & InnoTech Expo 2019 затвърди мнение-
то у специалистите, че 3D принтирането отдавна не е екзо-
тичен, а необходим елемент от всеки индустриален сектор. 
Елиминирането на „човешките грешки“ бе сред специфи-
ките на „ROBOT” – екструдерът за заваряване и 3D печат. 
Сред решенията бе и RI1 - 3D принтерът с FDM технология. 
Качествата ѝ дават възможност за ефективно използване на 
машината както за прототипиране, така и за изграждане на 
крайни продукти. Демонстриран бе и мощният индустриа-
лен 3D принтер 3D INDUSTRY F340. Благодарение на своята 
модулност той позволява да бъде персонализиран към 
нуждите на съответното производство. Многобройни бяха 
и 3D принтерите, специализирани в създаването на фини 
детайли и приложими в образованието, изработването на 
бижута, стоматологичната медицина и разнообразни други 
сфери. Разбира се, компаниите показаха и многообразие от 
метални детайли и възли за крайна употреба, функционал-
ни прототипи и резервни части.
MachTech & InnoTech Expo 2019 приключи. Но работата по 
проекта продължава. Защото следващото, 12-о издание, 
предстои. Международното изложение ще се проведе 
отново от 6 до 9 април 2020 г. 
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EMO ХАНОВЕР 2019 - Светът 
на металообработването
Част №1

Водещият световен панаир EMO Хановер 2019 на старта
• Иновационната платформа за металообработване привли-
ча професионалисти и инвеститори от цял свят
• Мега-темата мрежи променя индустриалното производ-
ство

22-ят ЕМО ще се проведе от 16 до 21 септември 2019 г. в 
Хановер. За пореден път водещото световно търговско 
изложение за металообработване се провежда в Германия, 
третия по големина пазар на металообработващи маши-

ни в света. „Всички значими производители на техника за 
производство се представят в Хановер на най-голямото и 
най-всеобхватно изложение за промишлено производство. 
Никой не иска да пропусне това - казва Кристоф Милер, 
ръководител Панаири при организатора на ЕМО VDW (Сдру-
жението на немските производители на металообработващи 
машини) във Франкфурт на Майн, Германия. 

До края на април бяха регистрирани повече от 1900 
изложители от 46 страни. Сред тях са лидерите на пазара 
във всички области на технологиите като DMG Mori, FFG, 

Скъпи читатели, в края на миналия месец в Гранд хотел София се проведе пресконференция по 
повод предстоящото изложение ЕМО Хановер 2019. В събитето взеха участие с презентации 
Кристоф Милер Директор „Панаири“ при VDW, Франкфурт на Майн, Германия, Стефани Меклер 
Ръководител „Гостуващи и съвместни панаири“ при Дойче месе АД, Хановер, Германия и Нишан 
Бъздигян Управител на „РАИС“ ООД, Пазарджик, България – една от фирмите, които ще участват в 
изложението. Модератор на събитието беше г-н Иван Георгиев - Представител на Дойче месе АД в 
София, България.  Във форума взеха участие представители на водещи наши машиностроителни 
предприятия и журналисти от нашето списание.  Организаторите на събитието бяха така 
любезни да отговорят на нашите въпроси, а двама от тях дадоха и специални интервюта за 
нашето издание, съдържанието на които предоставяме на вашето внимание след края на този 
материал и в следващият ни брой. 
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Mazak, Siemens, Grob, Doosan, Fanuc, Okuma, Makino, Index, 
GF Machining Solutions, Chiron, Trumpf, SLM, Stratasys, Paul 
Horn, Iscar, Sandvik, Kuka и много, много други. Всеки ден 
се добавят нови компании. На борда вече има и трима 
изложители от България: РАИС, ЗММ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ и 
ВСК КЕНТАВЪР.
EMO Хановер всъщност е единствената наистина между-
народна платформа за металообработване. За разлика от 
всички други панаири, които също се определят като меж-
дународни и по този начин акцентират върху произхода 
на изложителите, на EMO Хановер и посетителите специа-
листи идват от цял свят. През 2017 г. почти половината от 
приблизително 130 000 посетители дойдоха в Хановер от 
държави извън Германия, от около 160 страни. При изло-
жителите този показател беше дори 64%.
"Безспорно ЕМО Хановер е иновационната платформа за 
машини, решения и услуги в металообработването", под-
чертава Милер. Според собствени данни през 2017 г. 72% 
от изложителите са представили новости в Хановер, които 
са разработили специално за ЕМО. Това не е така на нито 
един друг панаир, продължава Милер.

EMO Хановер показва умни технологии за интелигент-
ната фабрика
Под мотото Smart technologies driving tomorrow’s 
production!  EMO Хановер се занимава с едно от най-го-
лемите предизвикателства за индустрията. "Решаващо за 
интелигентната фабрика е цялостното изграждане на мре-
жи от хора, инсталации и бизнес процеси по цялата верига 
на добавената стойност", казва Милер от Сдружението на 
немските производители на металообработващи машини. 
Мрежите в индустрията се развиват значително по-бързо, 
защото има по-висока производителност на процесорите 
и е възможна обработката на големи количества данни. 
Според оценките на Международния институт за пазарни 
проучвания International Data Corporation до 2020 г. 30 
милиарда крайни точки в икономиката и частния сектор ще 
бъдат обединени в мрежа по целия свят.
Интелигентните технологии са ключът към по-висока про-
изводителност, по-добро качество и по-голяма гъвкавост. 
Това са класическите цели, около които гравитират нови 
и по-нататъшни открития в техниката за производство. 
Дигитализацията и интелигентното изграждане на мрежи 
във фабриката също така позволяват нови функции, като 

например наблюдение на процесите или планирана под-
дръжка, които отиват още по-далеч с учещите се машини, 
базирани на Smart Data и анализ на данни. Те създават ос-
новата за нови бизнес модели, така че клиентите и достав-
чиците да достигнат следващото ниво на ефективност.
Почти всеки изложител на ЕМО се занимава основно с нови 
творчески решения. Нови концепции за индустрия 4.0 
възникват във всички области, при машините, компонен-
тите, системите за управление, измервателните системи и 
материалните потоци. "Убедени сме, че EMO Хановер 2019 
ще бъде гореща точка за нови оферти и решения около 
интелигентната фабрика", казва Кристоф Милер.

IoT в производството – фокусна точка на EMO Хановер 
2019
За да се подчертаят всички аспекти на индустрия 4.0, IoT ще 
бъде включен на EMO Хановер в различни теми:
Отделна изложбена зона IoT в производството Тя е запазе-
на за индивидуални изложители в областта на технологията 
за управление, софтуера и технологията за автоматизация. 
Още през 2017 г. класическите доставчици на управления 
като Beckhoff, Bosch, Fanuc, Heidenhain или Siemens, но и 
консорциуми за машиностроене като Adamos и Axoom, 
представят своите ИТ платформи на EMO Хановер. „Ние 
знаем, че тази изложбена зона е подходяща и за IT дос-
тавчици като IBM, HP, GE, SAP, Microsoft, Oracle, Deutsche 
Telekom и други и осигурява изключително интересна 
среда, ако искат да засилят бизнеса си с производители-
те на производствена техника”, казва Милер. Това е още 
по-успешно на ЕМО Хановер, защото там са представени 
всички взимащи решения от производствената техника  по 
цялата верига на добавената стойност, от разработването 
на продуктите през производството и управлението на 
качеството до логистиката. "Днес планиращите производ-
ството не просто инвестират в машини, те искат да видят 
цялостни решения и на никой друг търговски панаир тази 
тема не е представена толкова концентрирано, колкото на 
EMO Хановер", казва представителят на Сдружението на 
немските производители на металообработващи машини.
Специално изложение industrie 4.0 area – smart solutions for 
your business В рамките на industrie 4.0 area иновативните 
компании и известни изследователски институти предста-
вят интелигентни решения за успешния бизнес на своите 
клиенти. Това могат да бъдат интелигентни компоненти за 
наблюдение на процесите или подпомагане на операто-
рите, решения, които гарантират безпроблемния поток от 
данни с максимална сигурност и т.н. Специалното изложе-
ние ще бъде допълнено с представители на изследовате-
лите, за да се отрази състоянието на съвременните научни 
разработки. В допълнение, специализиран форум предлага 
възможност за обсъждане на реализирани предложения, 
както и визии за бъдещето с широка професионална ауди-
тория. Специалното изложение се разработва от Сдруже-
нието на немските производители на металообработващи 
машини заедно с медийна група Konradin.
Колективни национални щандове В това обкръжение ще 
има и колективни национални щандове. Регистрирали са 
се Китай, Тайван и Швейцария. Сдружението на немските 
производители на металообработващи машини води раз-
говори с Франция и Япония. Всички те имат свои собстве-
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ни национални инициативи за Индустрия 4.0 или IoT и са 
любезно поканени да ги представят на EMO Хановер 2019.
Форум за тенденциите на Индустрия 4.0 В допълнение VDW 
си сътрудничи със специализираното сдружение Software 
във VDMA (Сдружение на немските производители на 
машини и инсталации), водещата организация за маши-
ностроене, вторият по големина потребител на метало-
обработващи машини. Той ще организира първокласен 
форум за тенденциите в Индустрия 4.0 и Machine Learning 
с лекции и дискусии през цялото време на провеждане на 
ЕМО. Също така е планирано фокусиране върху бъдещето 
на труда.
umati – общ език за Индустрия 4.0 
И накрая, на ЕМО Хановер 2019 ще бъде представен ин-
терфейсният стандарт за металообработващи машини на 
базата на OPC UA с всички функционалности. Той осигурява 
неутрално, отворено свързване на машини към по-високо 
ниво на IT-системи. Това е предпоставка за успеха на Ин-
дустрия 4.0. Само тогава данните от машините на различни 
производители с различни управления могат да бъдат 
прехвърлени към ERP и MES системите или към облак. Там 
те се обработват или оценяват и по този начин формират 
основата за нови услуги и функции.
Тази свързаност е ключът към цялата добавена стойност и 
бизнес моделите, които индустрията се надява да спечели 
чрез Индустрия 4.0. Особено по-малките средни предпри-
ятия се нуждаят от възможност лесно да свържат своите 
машини, за да участват в новите разработки в IoT-средата 
и въпреки това да могат да се концентрират върху своето 
ноу-хау.
Ето защо VDW заедно с осем известни немски производи-
тели на металообработващи машини и всички ключови 
доставчици на контролни уреди пуснаха интерфейса umati 
преди повече от година. Това означава universal machine 
tool interace. Към днешна дата са дефинирани повече от 20 
случая на употреба, например бърз преглед на производ-
ството, наблюдение на напредъка на програмата и състоя-
нието на машината, обработка на поръчка за производство, 
създаване на статистика за грешки или работно състояние, 
представено във времева скала. Те са описани с над 100 
релевантни параметъра, напр. машините работят да / не. В 
края на 2018 г. към OPC UA се създаде съвместна работна 
група. Оттогава международната общност в областта на 
металообработващите машини може да участва в прераз-
глеждането и разпространението на стандарта.
Целта е на ЕМО Хановер 2019 да се представи пълно 
прилагане на спецификацията - до степента, до която тя е 
налична до момента - с голям брой партньори. " Сдруже-
нието на немските производители на металообработващи 
машини приема, че ще се предлагат и първите продукти, 
в които предварително конфигурираните сървъри на OPC 
UA според спецификацията са интегрирани директно в 
съответните управления", обяснява Милер.

EMO Хановер обединява теми около бъдещето на про-
мишленото производство
EMO Хановер 2019 обхваща всички предизвикателства 
пред производството, от машинната технология през IT - 
решенията до променящия се свят на труда. Той показва 

колко по-продуктивни, ефективни и гъвкави са следващите 
поколения машини. С много съпътстващи събития той 
представя как мрежите в производството все повече се 
разпространяват във всички области. Обработването на 
поръчка, подготовката и планирането на производството, 
производството и логистиката ще се променят. Създават се 
нови функции и услуги. И най-накрая хората в индустрията 
трябва да бъдат квалифицирани за тези задачи. „EMO Хано-
вер 2019 има какво да предложи по всички теми. С много 
съпътстващи събития и специални изложения създателите 
на ЕМО допълват офертата на изложителите. ЕМО отново 
ще се превърне в Мека за международни производствени 
технологии и ще посочи пътя за развитието през следващи-
те години," заключава Кристоф Милер от Сдружението на 
немските производители на металообработващи машини.

За повече информация и съдействие можете да се обръща-
те към “ПРОТРЕЙД ЕКСПО“ ООД, г-н Иван Георгиев
ул. Галичица 37, вх. А, офис 5; 1164 – София
Тел: 0888 626 919
info@hf-bulgaria.com 

Скъпи читатели, както вече споменах в началото, инфор-
мацията за изложението е твърде обемна, но интересна 
и важна, затова следващата част от нея ще си позволя да 
споделя с вас в следващият ни брой, който ще излезе съвсем 
наскоро.
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За важните решения.

Лизинг на товарни автомобили над 3,5 тона и строителна техника 
• Бърза и лесна процедура за одобрение
• Безлихвено и възможност за разсрочено плащане на ДДС
• Ползване на преференции от доставчици и застрахователи
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• 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
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      - Кабеловодещи вериги и кабели
         - Редуктори и моторредуктори
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      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
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Щастливи сме, че сме част от успеха 
на произвеждащите компании в 
България и силното им развитие

Г-жо Зайкова, моля представете ни накратко Вашата фир-
ма и компаниите, които представлявате?
Тех Индустри България ЕООД е сравнително млада компания, 
която тази година ще навърши 5 години от своето основа-
ване. За този кратък период ние се превърнахме във водещ 
доставчик в България на инсталации за почистване на детайли 
и специална техническа химия за обработване на повърхности. 
Представители сме на няколко водещи германски произво-
дителя на машини и уреди за индустриална поддръжка и хи-
мически продукти за обезмасляване, байцване, пасивиране и 
консервиране. Нашият екип е съставен предимно от инженери 
и специалисти с немски опит в сферата на металообработката, 
машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост. 

Кои са по - атрактивните продукти и услуги, които предста-
вяте на нашия пазар?
През последната година провокираме най-силен интерес с 
инсталациите за измиване и почистване на детайли на произ-
водителя Dürr Ecoclean, Германия. Поехме представителството 
за България през април 2018 и вече реализирахме много 
успешни проекти. Сега се надяваме да поемем и сервиза за 
този тип машини, защото наистина има нужда от екип на място 
в България – не само за наскоро въведените в експлоатация 
машини, но и за старите такива. Има инсталации, които са 
внесени преди повече от 10 години, някои са били употребява-
ни и до сега са били обслужвани слабо, предимно от сервизни 
екипи от чужбина. 
Други наши продукти и услуги, с които доминираме на пазара 
са препаратите за химично байцване и пасивиране на герман-
ския производител Pelox. Te се използват основно от произ-
водителите на съдове и съоръжения от неръждаема стомана, 
като ние сме внедрили при тях много успешно тази уникална 
технология за химично третиране. Третата водеща група про-

дукти са системите за индустриална поддръжка и сервизиване 
на IBS Scherer, уредите за почистване на матрици и шприцфор-
ми Cleantower, както и UV Pro облъчвателите за дезинфекция в 
производствата на храни и напитки. 

Кои са по-значимите проекти, които сте реализирали 
напоследък?
Сред най-успешните е въвеждането в експлоатация на ав-
томатична линия за обезмасляване, консервиране и изсу-
шаване на прецизни механични детайли, както и доставката 
на множество уреди за промиване на охлаждащи канали на 
матрици и шприцформи. Друго успешно предизвикателство 
беше плавното поемане на обслужването на всички налични 
в България IBS-уреди за почистване и обезмасляване на части 
от производителя IBS Scherer. След 10 годишно присъствие на 
пазара у нас, компанията производител реши да се оттегли от 
България и ние закупихме правата да представляваме техните 

Интервю с г-жа Петрана Зайкова – Управител на Тех Индустри България ЕООД 

Петрана Зайкова е управляващ партньор в Тех Индустри България 
ЕООД, с близо 12 годишен опит в сферата на металообработката 
и автомобилостроенето, както в Германия, така и у нас.  
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продукти. В момента обслужваме над 800 фирми – производ-
ства, сервизи и ремонтни бази, използващи тяхно оборудване, 
като доставяме обезмаслители, техническа химия и препарати 
за ултразвуково почистване. 

Как успявате да изградите и задържите такъв добър екип 
и какви са неговите компетенции?
Нашия екип се сформира почти от само себе си. Всички сме 
специалисти в своята си област, с много сериозен опит от 
предишните ни позиции във водещи български и междуна-
родни компании. Събрахме се да работим заедно, след години 
работа по други проекти в тази сфера, водени от желание 
най-после да да правим всичко за себе си и по нашия си начин. 
Това, което ни задържа е самата работа – интересна, увлека-
телна, с много динамика и предизвикателства. 

Какво е мнението Ви за изложението MachTech&InnoTech 
Expo 2019, което приключи на скоро и в което участвахте? 
Участвате ли и в други форуми и ако да с какъв успех?
След очевидния срив на Пловдивския Технически Панаир, из-
ложението MachTech&InnoTech Expo е най-значимото събитие 
за индустрията в България. За нас това е една възможност в 
рамките на няколко дни да се срещнем с клиенти и партньо-
ри, да обсъдим технически задания, да приключим сделки и 
да стартираме нови проекти. Участвахме също и на новото 
изложение Automotive Expo, което ще се провежда на всеки 2 
години. Започваме да мислим и за свои собствени формати на 

място при нас в Пловдив. Тази есен предстои важен семинар 
на тема Индустриално почистване на части и детайли, орга-
низирано от нас, съвместно с производителя на машините 
Ecoclean. 

Вашата компания е една от успешно развиващите се на 
нашия пазар, каква е тайната? 
Тайна няма, просто знаем много добре какво правим, от какво 
имат нужда нашите клиенти и как да им го доставим, спестя-
вайки им много излишни усилия и разходи. Едно от ключовите 
ни предимства е и факта, че ние самите като екип сме много 
добре обучени извън България, оборудвани сме със всичко 
необходимо и всички процеси във фирмата протичат много 
организирано. 

Какво бихте казали в заключение на нашия разговор и как 
виждате бъдещето на дружеството и компаниите, които 
представлявате?
В заключение бих искала единствено да споделя своите пози-
тивни впечатления от нивото на произвеждащите компании в 
България и силното развитие, което те изживяват в момента. 
Понеже голяма част от тях са наши клиенти, ние сме искренно 
щастливи, че под някаква форма сме част от успеха им. Рабо-
тейки в тази среда, ние се чувстваме мотивирани да даваме 
най-доброто от себе си всеки ден. 

www.techindustrybg.com
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Напред и нагоре с RÖSLER
Г-н Вайковски, моля представе-
те ни накратко вашата компа-
ния.
RÖSLER е фирма с 86 годишна 
история. 
Създадена е в далечната 1933 
год. като производител на порце-
лан и техническа керамика.
През годините компанията 
неизменно остава собственост на 
семейство  RÖSLER и търпи по-
стоянно развитие, като резултат, 
от което към момента RÖSLER се 
нарежда сред световните лидери 
в областите, в които релизира 
своята дейност.
Екипът на RÖSLER се състои от 
над 1600 души, представящи 
компанията в 52 страни по целия 
свят, в 14 от които има разкрити 
дъщерни дружества със собстве-
на производствена и/или търгов-
ска дейност. Годишният оборот е 
от порядъка на 300 000 000 €.
RÖSLER е една от водещите 
световни компании в областта на 
проектирането и технологичното 
обезпечаване на процесите свър-
зани с обработката на повърх-
ности чрез бластиране.

Кои са по атрактивните про-
дукти и услуги, които предла-
гате?
Две са основните направления, 
в които компанията развива своята дейност те са свъзани 
с финишната обработка на повърхности в индустрията.
Едното от тях е разработката на технологично ориенти-
рани решения за абразивен финиш, т. нар. Mass Finishing 
процес, и производство на необходимите за техничекото 
им обезпечаване оборудване и консумативи. Портфолиото 
от консумативи за абразивен финиш, произвеждани от 
RÖSLER, се състои от над 15 000 продукта, което го прави 
най-обширното по рода му в световен мащаб. В областта 
на абразивния финиш RÖSLER е световен лидер, както в 
пазарно, така и в технологично отношение.
През 1996 год. на пазера се появява първата бластираща 
машина на RÖSLER, с което компанията слага началото 
на своето равитие в областта на технологиите за повърх-
ностна обработка, базирани на процеса бластиране. Към 

момента RÖSLER е сред световните лидери и в този бранш. 
И тук компанията разполага с многобройни стандартни, но 
разработва и нестандартни, процесноориентирани теко-
технологични раешения, целта на които е, да гарантират 
максимална процесна прецизност, съчетана с възможно 
най-ниска технологична себестойност, осигурявайки, по 
този начин, в максимална степен, конкурентоспособността 
на обработваните продукти.

Какви са по интересните проекти, които сте реализи-
рали на българския пазар и с какви компании?
Имаме много клиенти и някои много интересни проекти 
в България. Имаме силно присъствие в цялата българска 
индустрия - от производители на импланти, автомобило-
строене, обща промишленост, санитарни изделия, прециз-
ни продукти - които правят българската индустрия много 

Интервю с г-н Космин Вайковски, Изпълнителен директор на Rösler Румъния

 Г-н Вайковски 16 години работи като представител на друг германски производител на румън-
ския пазар, България и Република Молдова, след което се присъедини към екипа на Rösler Румъния 
и от 1 януари 2016 г. е негов управител. През същата година той успява да разшири дейността 
на Rösler Румъния, като присъедини към него и българският пазар. От 1 януари 2019 г. е главен 
изпълнителен директор на Rösler Румъния.
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интересна и с много технологични предизвикателства за 
нашата компания

Как оценявате отминалото иложение MachTech & 
InnoTech Expo?
На Маштех участваме за втори път. Изключително добре 
организирано и полезно изложение, което много ни по-
могна да разширим контактите си на българския пазар, а 
също така и за нашата популяризация в страната. Възна-
меряваме да продължим участието си и вбъдеще.

Участвате ли и на други изложения и какви са резулта-
тите от тях?

RÖSLER ежегодно участва в над 50 изложения по целия 
свят. Резултатите от тези участия са повече от добри. Това 
ни помага да поддържаме и увеличаваме световната си 
известност, а с това и броя на партньорите си.

Как виждате бъдещето на компанията и какво бихте 
казали в заключение на нашия разговор?
Rősler се развива непрекъснато и това се вижда и в Бъл-
гария.
Нашите настоящи и бъдещи планове могат да бъдат оп-
исани с две думи: НАПЕРД и НАГОРЕ, а нашето мото ясно 
декларира, че нашата цел винаги ще бъде „намирането на 
по-добър начин…”.
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Българската машиностроителна 
компания РАИС - на гребена на 
технологичната вълна 
Г-н Бъздигян, моля, представете накратко историята и 
дейността на РАИС ООД.
Вече 24 години РАИС е водеща българска компания за произ-
водство на металорежещи и металообработващи машини с 
цифрово програмно управление (ЦПУ). В началото започнахме 
с рециклиране на металорежещи машини. Предприятието 
ни се разви успешно благодарение на уменията на екипа в 
областта на машиностроенето, които придобихме по вре-
мето на предишния строй. И понеже попитахте за историята 
ще направя едно сравнение - преди прехода в страната в 
нашия бранш работеха 34 хиляди души, сега сме само две 
фирми, произвеждащи металообработващи машини, това са 
ЗММ – Сливен АД и нашето предприятие - РАИС - Пазарджик. 
Продължаваме успешно да развиваме компанията и спокойно 
мога да кажа, че сме лидер за Източна Европа в производство-
то на металообработващи машини. Годишно в предприятието 
се произвеждат над 400 машини с ЦПУ, които намират пазар в 
Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания, Сърбия, Хър-
ватия, Гърция, Турция, Македония, Румъния, Русия, Казахстан, 
Саудитска Арабия, Египет и България. 

Какви машини предлагате на пазара и как успявате да 
разширите пазарния си дял?
През последните години продуктовата гама значително е 
обогатена и към 2019 г. в производствената листа на РАИС 
са заложени 5 базови модела стругови машини, 10 модела 
фрезови машини, триосни и петосни центри, хоризонтални 
и вертикални обработващи центри, двушпинделни стругове. 
Всички те са оборудвани с  ЦПУ на FANUC - Япония, SIEMENS и 
HEIDENHAIN, Германия. В последно време ние осигуряваме на 
нашите клиенти не просто машини. Поръчките и изискванията 
са доста по-сложни и са свързани с всички нови тенденции, 
като облачни технологии, индустрия 4.0 и др. Ние подсигурява-
ме един комплекс, който представлява връзка между метало-
обработващата машина, инструментите за обработка, техноло-
гията за производството на съответните детайли, съответната 
автоматизация, софтуерът за мониторинг и наблюдение. Имаме 
изградени цели роботизирани комплекси в няколко предприя-
тия в страната и чужбина. В България роботизирани комплекси 
имаме изградени в нашата производствена база, както и във 
водещи компании в няколко отрасъла, като например „М+С 
Хидравлик“ АД, „ВМЗ – Сопот“ ЕАД и др.. 

Какви са предимствата Ви пред Вашите конкуренти и как 
ви помага изложението ЕМО?
За нас е добре, че се съревноваваме с най-добрите на световно 

ниво и това е оценката, която получаваме от нашите партньори 
и клиенти. Продукцията, която предлагаме, конкурира и най-
добрите в нашия сектор. И това го показваме на всяко едно 
изложение, на което участваме. Тези изложения са и мястото, 
където можем да се запознаем отблизо с продуктите и пости-
женията на нашите конкуренти, както и да представим нашите 
постижения. Тази година ще участваме на ЕМО за четвърти път. 
Това е панаир с много добре изградена инфраструктура. На 
него присъстват всички сериозни машиностроители в света. 

Разговор с инж. Нишан Бъздигян – Управител на РАИС ООД

Инж. Нишан Бъздигян започва професионалната си кариера в ЗММ 
„Металик“ – Пазарджик. През 1994 г. съвместно с трима свои колеги 
учредяват РАИС ООД. Инж. Бъздигян е управител на РАИС и към 
момента. Носител е на редица престижни награди като  "Човек на 21 
век" - отличие на "Програма Произведено в България - 2014", „Пред-
приемач на годината – 2011“, награда за социален предприемач, за 
инвеститор на годината, за принос в развитието на икономиката в 
Пазарджик - 2018 и за укрепване на бизнес партньорствата в Сдруже-
нието на частните предприемачи и работодатели в  гр. Пазарджик.
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Благодарение на това ние се свързахме с всички наши дилъри, 
които ни помагат за реализацията на нашите продукти и за 
увеличаване на нашия пазарен дял. По време на предишното 
издание на изложението се запознахме с нашия дилър в Гер-
мания. Както знаем, страната е много силно развита индус-
триално. Гордост за нас е, че и на този пазар се продават наши 
машини. Впоследствие получихме и предложение за дялово 
участие в компанията на нашия дистрибутор, сега притежа-
ваме тридесет процента от нея и се надявам продажбите и 
поръчките да се увеличават още повече. 

Имате ли трудности с набирането на кадри и как успявате 
да ги задържите?
Опитваме се да запазим специалистите, с които работим. Сто 
и тридесет души работят в нашата фирма. Редовно участ-

ваме в дните на кариерата, организирани от Техническия 
университет в София. Служителите, които постъпват при 
нас, се налага да минат различни квалификационни курсове, 
каквато е практиката във всички фирми, подобни на нашата, 
занимаващи се с машиностроително производство. При нас 
работата е специфична. Прави ми впечатление, че младите 
хора много добре се справят с новите технологии и по-спе-
циално с облачните. Основната ни задача е да направим така, 
че металообработващите машини да са по-модерни и при-
влекателни за тях. Да може да работят с тях по съвременен 
начин така, както са свикнали да работят с телефоните си. 
Професията на машиностроителя е трудна и много сложна и 
все пак има хора, които разбират, че това е нещо интересно, 
представлява гръбнакa на развитието на цивилизацията и му 
се отдават. 
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Има студенти, които сега завършват и идват при нас. Средната 
възраст на служителите ни е около четиридесет и пет годи.
Успяхме да привлечем и част от кадрите на фалиралите маши-
ностроителни предприятия и това ни беше в голяма помощ в 
началото, защото без кадри не може да се започне производ-
ство, но нашето развитие не спря до там.

Успявате ли да осигурите атрактивно заплащане на 
хората си?
За момента успяваме, но с конкуренцията на София за нашия 
малък град, където почти няма социален живот, е много трудно. 
А младите хора държат да имат социален живот и това искане 
надделява пред професионалната реализация. Неприятно е 
когато хабим ресурс да ги обучим, след което те напускат и не 
можем да ги спрем.

Предлагате и японски машини на фирмите ОКК и Miyano, 
намират ли добра реализация у нас?
Освен производството на наши машини, ние  предлагаме и 
машини на известни японски марки, вече повече от десет 
години, но имаме право да ги продаваме на територията на 
България, Сърбия и Македония. Тава са специализирани на-
длъжно – стъргателни машини, каквито ние не възнамеряваме 
да произвеждаме. Намират добра реализация в региона. Това 
са високо производителни машини. Използват се предимно за 
производство на компоненти за хидравлика и пневматика. За 
миналата година имаме продадени тридесет и пет машини.

Какви новости представихте на изложението за машини 
и технологии в сферата на машиностроенето  MachTech & 
InnoTech  (15-18 април 2019)?
На специализираното изложение в София РАИС ООД пока-
за две машини: струг Т250 с роботизирана клетка и палетна 
станция и 5-осен обработващ център VMC 350. Стругът Т250 на 
РАИС е предназначен за изпълнение на широк диапазон стру-
гови операции върху детайли със средни размери в серийно 
производство. Отличава се с висока продуктивна мощност, 
устойчивост и скорост при всички стругови обработки върху 
различни материали. Изложената машина беше оборудвана с 
роботизирана клетка и палетна станция. Този тип клетка може 
да работи не само с една, а с няколко стругови машини едно-
временно, а може да се използва и за фрезови машини. Това 
осигурява автоматизацията на няколко производствени едини-
ци, както за повишаване на конкурентоспособността и за зна-
чително намаляване на човешкия фактор в производствения 
процес. По време на изложението направихме демонстрация 
как роботът зарежда CNC машината с малки и средни детайли, 
вземайки ги от палетната станция и впоследствие връщайки на 
нея отработените детайли. Всички стругови машини на РАИС 
могат да се оборудват с цел да изпълняват не само на стругови, 
но и фрезови цикли – посредством т.нар. Life tool и подмяна на 
стандартната револверна глава с vdi или bmt. Редовно обно-
вяваме YouTube канала на РАИС с видео за възможностите на 
новите ни машини и всеки може да види реално какво правят 
тези машини. 
На изложението в София беше показан и 5-осен обработващ 
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център VMC 350, който е специално проектиран за производ-
ството на детайли със сложни повърхнини.  Фрезовата машина 
е снабдена с бърз инструментален магазин, конструирана е с 
оглед удобството при работа - операторът се намира в близост 
до детайла, което улеснява извършването на настройки. 
Сред технологичните възможности на машината са високите 
обороти на шпиндела. Машината се предлага с 12-15-18 хиляди 
оборота в минута на вретеното. Обработваният на такъв 
център детайл може да бъде достигнат от всички страни от 
режещите инструменти. Този вертикален обработващ център 
е в състояние да обработва детайли с размери 520 х 350 mm и 
тегло до 300 kg. В дните на Маштех бяха направени различни 
демонстрации на него, като една от тях беше с Tool presetter 
(измерителна машина за фрезови инструменти)  на фирма 
Elbocontrolli и Tool ID Management system, която се грижи за 
инструменталното стопанство и автоматичното прехвърляне 
на данни от Tool presetter към съответната машина.

Екипът на РАИС направи и демонстрация,  свързана с монито-
ринга на производството. Беше показана работата на Mt-link-i, 
който вече беше внедрен в РАИС. Това е софтуер за наблюдава-
не състоянието на машините, с помощта на който се анализи-
рат различни показатели, в т.ч. натовареност, производител-
ност, време на престой.

На щанда на компанията посетителите се запознаха с гамата 
хоризонтални центри на ОКК – Япония, чийто представител в 
България е фирма РАИС. Беше представен още струг на фирма 
Miyano, мерителна машина и маса на NIKKEN. 

Какво бихте казали в заключение на нашия разговор?
В България има сериозно индустриално производство. За 
съжаление, болшинството предприятия у нас работят като 
поддоставчици на големи компании. Не е лесно и да си 
поддоставчик, някои от фирмите поддържат асортимент от 
хиляда и петстотин продукта за над десет различни клиента. 
Това е много трудно да се обхване технологично, а български-
те компании успяват в тази трудна ситуация. Във всяка една 
индустрия има върхове и спадове. Ние, от наша страна, правим 
всичко възможно да стоим на гребена на технологичната вълна 
на развитие. Новата ни производствена база, която открихме 
през 2018 година, е оборудвана с високотехнологични машини, 
каквито са и произвежданите от нас. Машините ни се предла-
гат дооборудвани с роботи. С навлизането на новите техноло-
гии въведохме и възможността за мониторинг и отдалечена 
поддръжка на машините на база на концепцията Iot (internet of 
things - интернет на нещата). Предлагаме и софтуер за упра-
вление и наблюдение на производствения процес и на самото 
оборудване, както на място, така и от разстояние. Машино-
строителното предприятие предлага цялостни решения по 
индивидуални задания от клиенти, включващи консултация, 
планиране, доставка на машина, оборудване с подходящ 
софтуер, автоматизация и роботизация на производствения 
процес. Всичко това ни нарежда на водещо място в Източна Ев-
ропа в производството на металорежещи машини с ЦПУ. Това 
ще имаме възможност да демонстрираме и на ЕМО. Искам да 
благодаря на организаторите за възможността отново да участ-
ваме на изложението ЕМО. Уверен съм, че и в това му издание 
то ще бъде успешно за нас.
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3D принтиране с биополимер - 
материализирайте въображението си
Казват, че Природата е първият творец с адитивно произ-
водство. Адитивното или материалодобавно производство 
изгражда обекта „слой по слой”. С помощта на 3D принти-
рането с биополимер Вие можете да правите същото и то с 
грижа за природата. Да  превръщате парниковите газове в 
суровина? Защо не, използвайки PLA нишка, която се добива 
от въглерода в растителните захари, намалявате със 75% 
отделяните парникови газове в сравнение с базираните 
на нефт полимери като напр. РЕТ. Другояче казано - тран-
сформирате въглерода виновен за глобалното затопляне в 
трайни печатни 3D структури, ограничени само от Вашето 
въображение.
От началото на 2015 г. ХЕРЦ ГмбХ откри собствено производ-
ство на нишка за 3D принтери, голям дял от което е именно 
PLA.  На пръв поглед - встрани от дейността на ХЕРЦ ГмбХ, 
която над 55 години е специалист в оборудването за заваря-
ване и термична обработка на пластмаси, това е естествен 
процес на разширяване производството на пластмасов 
добавъчен материал за заваряване, в което унгарският офис 
на ХЕРЦ има дългогодишен опит. Производствената база 
е позиционирана в унгарския офис, недалеч от Будапеща. 
Всичко от суровината до лабораторните тестове е подчине-
но на идеята: Високо и константно качество!  

ХЕРЦ използва винаги най-добрия гранулат за производство 
на нишка. Например PLA-нишката се изтегля от гранулат 
INGEO 4043D. Суровината Ingeo за PLA-нишка НЕ се произ-
вежда от нефт, НЕ се произвежда от ГМО, а за в бъдеще ще 
се добива предимно от целулозни отпадъци и нехранителни 
растения. Към момента се предлагат нишки с диаметър 1,75 
мм. и 2,90 мм.: ABS и PLA в различни цветове, PETG в красиви 
прозрачни и металик разцветки, РА, РС/РВТ, гъвкав TPS, 
PMMA - прозрачна, РС - прозрачен, черен и бял, поддържа-
щи материали HIPS и PVA - натур, ASA, както и специални с 
фосфоресциращи ефекти и термо-променливи. Цветната 
палитра се обогатява непрекъснато. Целта е гъвкаво изра-
ботване и на цвят по поръчка на клиента. 

Решаващи са доброто поведение при печат и намаленото 
отделяне на миризми. За оцветяването се използват само 
специално разработени бачове. Прецизността на ХЕРЦ 
в производствения процес е факт. Гранулатите винаги се 
подсушават, екструдерите са специално конструирани, а 
диаметърът се контролира с лазерно измервателно устрой-
ство с две глави. Поддържаният толеранс е +/- 0,05мм. при 
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диаметър 1,75мм., а диаметърът 2,9мм., е съвместим и с 
принтери Ultimaker и DOODLER Pen. Обозначението 1кг. при 
ХЕРЦ означава наистина 1кг. нишка НЕТО! 
Материалът на ХЕРЦ е насочен към изработка на прототипи 
и малки серии за архитектурата и дизайна, изкуството, мо-
делостроенето, машиностроенето и изследователската дей-
ност, дори и в медицината. При избора на материал освен 
екологичната гледна точка е от значение вида на изделието 
и опита на оператора. 
С класическия материал от био-суровина PLA се постигат 
лесно оптимални резултати, висока твърдост на повърхност-
та, коравина и якост на опън, но и посредствена удароустой-
чивост. Малки до незначителни деформации. Температурна-
та формоустойчивост поддържа само до около 55°С. PLA е 
перфектният филамент за начинаещи и може да се обработ-
ва с който и да е наличен принтер, за сметка на това ABS е 
убедителен със своята термоустойчивост, висока здравина, 
устойчивост на различни медии и твърдост на одраскване. 
PLA-HT e усъвършенстван PLA филамент. PLA-HT съчетава 
предимствата на други материали с лесния печат на PLA. 
Така PLA-HT е по-удароустойчив и термо формоустойчив от 
първоначалния PLA. PLA-HT разгръща своите предимства 
при повторна температурна обработка. След нея ударостой-
чивостта му става 15 пъти по-висока от нормален PLA и 2,2 
пъти по-висока от ABS. Също така температурната формоу-
стойчивост се повишава след този процес до 100°С. Благо-
дарение на тези превъзходни свойства PLA-HT може да бъде 
използван за механични детайли. 

PETG филаментът обединява положителните свойства на 
PLA и ABS. PETG е много устойчив, притежава висока ударна 
жилавост, устойчив е на атмосферни влияния и трудно запа-
лим. PETG е устойчив и срещу много химикали като при това 
е все още лесен за печат с малки до никакви деформации.
РММА е познат под търговското название плексиглас или 
акрилно стъкло. РММА филаментът е много устойчив на ат-
мосферни условия и притежава екстремно висока коравина 

и здравина срещу надраскване. 
РС  - Поликарбонатът се отличава с превъзходни механич-
ни свойства. Високи стойности на ударна якост, здравина, 
коравина и твърдост правят поликарбоната идеален за при-
ложения с високи изисквания. Много високата температура 
на разтапяне и формоустойчивост при стойности над 100°С, 
както и трудната запалимост са други предимства на този 
материал. Ударната якост е 250 пъти по-висока от нормално 
стъкло. Към това добавяме и добрите му електроизолацион-
ни свойства. 
ASA е много удароустойчив материал, подобен на ABS. 
Печатът с ASA осигурява висококачествена повърхност, 
устойчива на надрасквания. При това ASA е устойчив на 
много химиали, също и на атмосферни условия чрез своята 
забележителна UV-стабилност. В сравнение с ABS, ASA показ-
ва по-висока температурна формоустойчивост. Идеален е за 
технически детайли и за употреба на открито.
РС+РВТ съчетава добрите свойства на двата материала: РС 
е удароустойчив и неподатлив на надраскване, РВТ има 
висока здравина и е относително износоустойчив. РС+РВТ 
предлага висока жилавост също и при ниски температури, 
добра устойчивост срещу химикали, лесно се поддава на 
лакиране, добро провлачане и нищожно поемане на влага. 
Малки до никакви деформации.
РА (РА 6.66) - Полиамидът е познат с висока здравина и 
товароносимост. Освен това РА притежава дълга трайност 
и много висока устойчивост срещу химикали. Въз основа на 
своите свойства РА 6.66 е перфектно приложим за печат на 
механично натоварени детайли като напр. зъбни колелаи 
болтове. Висока устойчивост на деформация. 
TPS - Термопластичен еластомер на основа на стирол - Мек, 
еластичен филамент. Намира многостранно приложение 
напр. за уплътнения на машини, за облицоване ръкохватки 
на прототипи и др. Еластицитетът на ТРЕ филаментите се 
измерва по скалата за твърдост Shore, като има големи раз-
лики - от много мек до трудно огъваем. По Shore A нашият 
TPS филамент е със стойности 75 и 60. Основният материал е 
допустим за хранително-вкусова промишленост.
HIPS сe използва като съпортващ или основен материал. 
HIPS е много подобен на ABS, но HIPS не е устойчив на 
лимонен и може да бъде разтварян в него. Като поддържащ 
материал е идеален в комбинация с ABS. 
PVA филаментът е перфектният съпортващ материал. PVA се 
разтваря във вода и може да се отстрани лесно от отпеча-
тания обект. Освен това PVA се поддава лесно на печат и 
обработка. перфектно се съчетава в съвместен печат с PLA. 

За възможностите на адитивното производство скоро ще 
можем да кажем - „безкрайни”. В състояние сме да изработ-
ваме компоненти с филигранна точност и да ги интегрираме 
в миниатюрни обекти, които с обичайните методи не могат 
да бъдат реализирани. Любопитен пример за това е Вълшеб-
ният миниатюрен свят, който се изработва и демонстрира 
в Хамбург, Германия от 2001г. Към момента 360 сътрудници 
моделират, допълват, сервизират този огромен макет-иг-
рална площадка на площ от 1499 м2, който расте с всеки 
изминат ден и доставя радост на неостаряващите „деца”. 
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Все по-често започва използването на адитивното про-
изводство и за бърза и финансово изгодна изработка на 
големи детайли. Така напр. Еърбъс поръчва изработка на 
площадка-стъпало за своите хеликоптери. Детайлът е с дълж. 
3м. Сглобен е от отделни принтирани сегменти със скрита 
сглобка - без лепене, без болтове, издържа поне 50-кратно 
сглобяване/разглобяване и натоварване в реални условия за 
демонстрации.
Възможните за печат размери растат непрекъснато. Каме-
ра на принтера 
24м./4м. вече не е 
новост. От януари 
2019 г. пешеходен 
мост с дължина 
15,25 м. е отпе-
чатан и пуснат в 
експлоатация в 
Шанхай. Разбира 
се, трудности при 
изработката му има. 
При скорост 8кг./
час са необходими 
много часове за 
един слой. Работи 
се в палатка, за 
да се поддържа 
топлина 38°С, отпе-
чатаните елементи 
се покриват, за да 
се пазят от прах, да 
се удължи времето 
за изстиване и да се 
освободят напре-
женията в полимер-
ните вериги. 
В отговор на тази 
тенденцията ХЕРЦ 
създаде и пусна 
на пазара екстру-
дер-робот. Със 
свързване към 3 до 
5-6 осева система 
и използване на 
нишка или гранулат, 

екструдерът-робот предоставя нови възможности в адитив-
ното производство с голяма площ на принтиране и произво-
дителност до 0,8кг/час. 

Разбира се, адитивното производство има и недостатъци. От 
гледна точка на технологичния метод, многообразието на 
материали има все още скромно портфолио. Повърхността 
на готовото изделие е силно зависима от съответния метод, а 
стъпаловидното изграждане може в някои случаи да ограни-
чи механичните качества. Като цяло, независимо от метода, 
3D-елементите отстъпват по механични показатели на отлив-
ките чрез леене под налягане, макар че ориентацията на 
детайла в работната камера също е от решаващо значение. 
Адитивно изработените детайли показват недостатъци по 
посока на изграждането.
Въпреки тези недостатъци, огромните предимства на зна-
чително по-бързата и евтина изработка на детайли в малки 
серии, безкрайната свобода на дизайна, индивидуалните 
творчески възможности при комбиниране на материали 
и цветове са предизвикателство за въображението на 
творците и конструкторите. Отпадат всички трудности от 
работата със скъпо струващите и често неподлежащи на 
корекции матрици. 

Пълният потенциал на адитивното производство тепърва 
предстои да бъде разгърнат. ХЕРЦ има огромните предим-
ства на неголямото, но гъвкаво предприятие и независим 
партньор на всички производители и ползватели на 3D 
принтери за реализиране на техните идеи. 

www.herz-bulgaria.bg



Качество   Прецизност   Контрол

Многообразие от материали: PLA и PLA-HT, ABS, 
PETG, PMMA, ASA, PA-6.66, PC, РС/РВТ, TPS, HIPS, PVA 

Диаметри: 1,75 мм и 2,90 мм (2,85 мм)

Богата палитра: бял, черен, сребрист, син, 
зелен, нато зелен, червен сигнален и черешов, 
оранж, кафяв, жълт, прозрачен, цветни прозрачни, 
цветни металик, както и всеки друг цвят по 
Ваша заявка!

Специални: фосфоресциращ жълт и син; термо-
променлив червено/бяло

Доставка: Нето 1 кг* / 3 кг / 10 кг / 25 кг върху 
пластмасова ролка (*в картонена опаковка)

Херц-България ООД
Бул. Асен Йорданов № 10, 1592 София
Tel. +359 2 9790351, +359 2 9790793
Mobile: +359 888 709711, +359 886 418441  
mail: office@herz-bulgaria.bg; www.herz-bulgaria.bg

Нишка за 3D принтери на 
германската фирма ХЕРЦ 

Защита на Живота и Имуществото

системи за

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Проектиране l Узаконяване l Изграждане

02/ 944 14 04 SYNCHRON-S.com

23 years





31ТЕХНОЛОГИИ

Страст към прецизността
Mikron
MILL S 400 / 400 U / 500  
600 / 600 U / 800
GF Machining  Solutions: всичко за вас
Когато единственото, от което се нуждаете е всичко, добре е да знаете, че има една компания, 
на която можете да разчитате за цялостни решения и услуги. От машини за електроерозийна 
обработка (EDM) на световно ниво, лазерно текстуриране и адитивно производство до първокласни 
фрези и вретена, инструментална екипировка, автоматизация и софтуерни системи - всичко това 
подкрепено с ненадминато по качеството си обслужване на клиентите. Чрез нашите технологии 
AgieCharmilles, Microlution, Mikron Mill, Liechti, Step-Tec и System 3R ние ви помагаме да подобрите своята 
работа и да увеличите конкурентните си преимущества.

GF Machining Solutions

MILL S 
400 / 400 U / 500
600 / 600 U / 800

Mikron
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3 Mikron MILL S
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Повече от 15 години GF Machining Solutions е пио- 
нер в разработването и прилагането на технология- 
та  за  високоскоростно фрезоване (HSM)  със  своите 
машини GF Mikron. Серията Mikron MILL S е резултат 
от  това  непрекъснато  развитие  и  обединява  най- 
важните характеристики, които я правят референтно 
решение в индустрията.

Mikron MILL S са впечатляващи 3-осни и 5-осни решения за 
високоскоростно фрезоване за производителите на щанци и 
форми. От автомобилостроенето до информационните и ко- 
муникационни технологии, през опаковките и електрически- 
те  компоненти,  тези  решения  служат  на  производителите, 
които  търсят  инструменти  с  висока  точност,  форми  с  мно- 
жество  кухини  за  многократна  употреба,  отлично  качество 
на  повърхнината  след  чистата  обработка.  Нейният  “Плюс”: 
всичко това се предоставя при ненадмината производител- 
ност,  благодарение  на  нейната  динамична  и  интегрирана 
автоматизация.

3 Mikron MILL S
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важните характеристики, които я правят референтно 
решение в индустрията.

Mikron MILL S са впечатляващи 3-осни и 5-осни решения за 
високоскоростно фрезоване за производителите на щанци и 
форми. От автомобилостроенето до информационните и ко- 
муникационни технологии, през опаковките и електрически- 
те  компоненти,  тези  решения  служат  на  производителите, 
които  търсят  инструменти  с  висока  точност,  форми  с  мно- 
жество  кухини  за  многократна  употреба,  отлично  качество 
на  повърхнината  след  чистата  обработка.  Нейният  “Плюс”: 
всичко това се предоставя при ненадмината производител- 
ност,  благодарение  на  нейната  динамична  и  интегрирана 
автоматизация.
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Технология

Високоскоростно фрезоване:
прецизност и качество 
за производството на 
инструменти и форми

Динамична точност
 

Най-бързата скорост
на обработка

Най-доброто качество
на повърхнината

+

+ 

+

+

Прецизност

„Най-добрите 
аргументи 
са просто 
най-добрите 
резултати”
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7 Mikron MILL S

“The best  
arguments  
are just  
best results”
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Решения

Ние имаме 
правилното 
решение – 
за вас

•   Приемете предизвикателството да постигнете
    скорост и качества на най-високо ниво
•   Ненадмината гъвкавост при 3- и 5-осните
    приложения
•   Най-съвременно фрезово решение, за да се

    стъпки на обработка
•   Най-високата продуктивност на квадратен 
    метър

    заместят или сведат до минимум следващите

 Надежден процес благодарение на усъвършенстваната система за
   управление на температурата 
+

+

Интелигентни машинни модули за прецизност, защита, време и 
икономия на енергия

+

+

+

+

+

+

+

Ненадмината достъпност, със или без автоматизация

Най-добрите демпфиращи свойства благодарение на минералната, 
лята основа на машината

Интегрирана или независима автоматизация при използване на
минимално пространство 

Директни линейни и ротационни задвижвания за най-динамична 
обработка

Управление Heidenhain 

Линия за дистанционна помощ

Вретено Step-Tec
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Не се притеснявайте за прецизността
Най-високите механични изисквания в 
комбинация с перфектното калибриране на 
машината осигуряват съвършена основа за 
високопрецизно производство.

Загрейте без да губите време и спестете енергия

Стартирайте фрезоването с желаната прецизност

Постигнете прецизност въпреки проме- 
ните в околната температура и скоростта
Стабилност на процеса благодарение на 
температурно стабилизираното тяло. Нама- 
лено производствено време с OSS extreme.

Без отрицателно влияние на околната температура

Най-бързото 5-осно решение за точност в HSM

значение на околната температура

Разгърнете пълната производителност с 
едно докосване с пръст
OSS extreme осигурява висока прецизност 
и качество на повърхнината.
Надежден процес на фрезоване благодаре- 
ние на контрола на инструментите с ITM.

Произвеждайте 
форми и щанци
с усмивка

Ambient Robust - устойчивост без 

Машината е в перфектно състояние – 
на време
Икономия на енергия и най-висока точност 
от самото начало.
Прецизна начална позиция с Econowatt.
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Fastest 5-Ax HSM precision solution

No negative impact due to ambient temperature

Start the Milling process with required precision

Warm up without losing time and save energy

OSS  
extreme

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

OSS
extreme

ITM

ITC
5X

OSS
extreme

Ambient
Robust

0

without 
thermal 
stability

Ambient 
Robust

Working room 
temperature 
variability

+2°C +5°C

-45%
-25%

22º C                                24º C                                   27º C
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Програмируеми цикли на загряване

Гр
еш

ка

Цикъл на загряване Идеално калибриране Повтаряемост Прецизност за дълъг
 период от време

Стабилност на процеса 
и съвършен детайл

Поддържане на постоянна температура

Без
Ambient Robust

С 
Ambient Robust

Температура 
на стаята

Температура на 
машината

Време / Температура

OSS extreme за по-висока прецизност, 
по-добро качество на повърхнината и до 25% 
по-кратко време за обработка
По-добра чиста обработка на повърхнината 
благодарение на по-плавното движение 
(хомогенните цветове).
Намалено време за производство благодарение 
на по-високата обща скорост на подаване 
(тъмните цветове).

Прецизност за 
дълъг период 
на работа
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Точност 

Основни компоненти на HSM

Статична точност 
Перфектната конструкция на машината, отговаря- 
ща  на  най-високите  изисквания,  предоставя  ос- 
новата за една високо прецизна машина.

  • Цялостно и надеждно решение за фрезоване 
при приложения за форми и щанци като резул- 
тат от конструкцията на машината, основните 
компоненти и пълното ноу-хау за процеса.

Освен това, GF Machining Solutions не пести уси- 
лия,  за  да  може  да  използва  най-съвременните 
компоненти  и  да  създаде  най-добрия  пакет  за 
вашите приложения за фрезоване.
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Динамична точност

Температурна точност

Устойчивост, високо динамични двигатели и гениален 
софтуер  са  основните  предпоставки  за  максимална 
прецизност и най-добро качество на повърхнината на 
заготовките.

Серията MILL S на Mikron отвежда прецизната обра- 
ботка в нова епоха.
Усъвършенстваната система за управление на темпе- 
ратурата се състои от отделни и независими охлаж- 
дащи вериги  на  всички  топлинни  източници  и  кор- 
пуса на машината, както следва:

Двигатели на оси X, Y, Z, B, C
Корпус на машината
Вретено с технология Opticool или CoolCore 
Шкаф с електроника

Най-високата прецизност на детайла е максималният 
резултат от активната стабилизация на това решение, 
позволяваща  най-висока  устойчивост  и  надеждност 
на процеса.

 Полимерен бетон с висока топлинна инерция и 
отлични демпфиращи свойства
Оптимизирано разпределение на силите в 
отливките
Високо прецизни двигатели с директно задвиж- 
ване и направляващи за висока динамика и 
устойчивост
Директна система за измерване на траекторията 
по линейните и ротационните оси
Интелигентна софтуерна компенсация
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Пробиване с „Пагода“ в Хърватия 
Пробиването на мека стомана не е толкова лесно колкото изглежда. Случаят описан долу 
показва как правилното приложение на един иновативен инструмент може съществено да 
подобри релултатите в пробиването. На фокус – Хърватия.  

Хърватия ... Когато говорим за тази млада страна в 
северо-западните Блакани, хората обикновено спо-
менават Адриатическото крайбрежие, старинния град  
Дубровник, живописните плитвишки езера, историчския 
Загреб, може би страхотния футболен отбор, който 
спечели много сърца през последното световно пър-
венство в Русия или дори факта, че страната е родината 
на вратовръзките в Европа.  Красотата на Хърватия 
привлича хора от цял свят и туризма  е основен отрасъл 
днес в страната. В същото време Хърватия има развита 
индустрия, в която металообработването играе същест-
вена роля. Много години на традиция, квалифицирана 
работна ръка и чуждестранни инвестиции оформят 
основата на обещаващ облик на индустрията.  

TPK OROMETAL, който се намиране далече от Хърватска-
та столица Загреб е компания, която  е специализирана 
в производството на бойлери, съдове и контейнири 
под налягане и топлообменници (фиг.1 ). Основана през 
1957 г., компанията има богат опит в производството 
и непрестанно въвежда нови технологии. Днес, TPK 
OROMETAL  се радва на репутацията на надежден произ-
водител. 

 Съвместната работа на TPK OROMETAL и ИСКАР Хърва-
тия, дъщерното подразделение на ИСКАР в Хърватия, 
започва преди 10 г.,  през които и двете страни оценяват 
ползите и възможностите от  нея.

Бизнес отношения се засилват, когато на Томислав 
Лисак, производственият директор на TPK OROMETAL , е 
възложена задачата за въвеждане на нов процес  за по-
добрявание на пробивните операции в производството 
на плочи на топлообменници. Това са кръгли плочи с 
множество отвори в тях – стотици и дори хиляди в зави-
симост от големината на плочата. Отворите са нужни за 
водене и крепене на тръбите в топлообменника (фиг.2). 
Нисковъглеродна стомана е най-често изполвания мате-
риал за тези плочи. 
 Конкретният проблем, пред който Томислав Лисак се 
сблъсква е пробиването на отвори с диаметър 18.3 мм. в 
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Томислав Лисак: “Работим с 
ИСКАР, защото предлагат 
страхотен инструмент, който 
дава прекрасни резултати. 
Тяхната дистрибуторска мрежа 
гарантира доставка на 90 % 
от инструментите до 24 ч., и 
техните специалисти винаги 
предоставят най-добрите 
решения и инструменти за да 
извършим работата, която ни е 
възложена.”

плочи от стомана модел DIN 1.0478 с твърдост от около 
HB130. Обработването на мека нисковъглеродна стома-
на обикновено не се смята за трудна задача. Въпреки 
това, дълбочината на пробиване от 10хД – десет пъти 
по-голяма от диаметъра на отвора, заедно с голямата 
конзолност на инструмента и лепкавостта на стоманата, 
създават трудности при постигане на желаната форма 
на стружките и трайността на инструмента.  Операцията 
се извършва на вертикален център с вътрешно охлаж-
дане през шпиндела от 12 бара. 

В същото време, Хрвоже Белов – технически експерт от 
ИСКАР Хърватия, представя на TPK OROMETAL ново-
излязлата линия пробивни глави HCP на ИСКАР.  HCP 
главите са характерни с  вдлъбнатата си форма (фиг. 3 ), 
която съществено увеличава способността за самоцен-
троване на сврелото и позволява пробиване на отвори 
с дължина до 12 хД без пилотен отвор. В допълнение, 
главите извършват плавно навлизане в обработвания 
материал, което намалява силите на рязане и доприна-
ся за по-доброто качество на отвора – най-вече, когато 
дълбочината е съществена. 

 Томислав  Лисак и Хрвоже Белов се срещат и започват 
да работят заедно по проблема като първо тестват 
новите пробивни глави с формата на пагода и в послед-
ствие оптимизират режимите на рязане и като резултат 
постигат трайност на пластината от 80 метра работа в 
метал с обем на отнемане на стружките от 151 см³/мин 
(фиг. 4). Това надвишава първоначалните скромни очак-
вания: трайността е повишена с 50 % и обема на отнети-
те стружки с 28 %. Тези данни демонстрират несъмнени 
ползи, особено при сравнение със свредло преложено 
от друг производител на инструменти.  
Лисак и Белов смятат този успех само за начало и че 
занапред има много отворени съвместни проекти – 
планирани на нови процеси, оптимизиране на същест-
вуващи такива, анализи и др. Стана ясно на всички, че 
когато се работи в синхрон е много лесно да се раз-
решат проблематичните места в производството и че 
сътрудничеството между клиента и производителя на 
инструменти трябва да е тясно за да бъде ефективно. 
Целта на ИСКАР „Да бъде истински партньор в решаване 
на проблеми в производството, а не само доставчик на 
инструменти“ гарантира изпитан и доказан начин за 
постигане на пълзотворно сътрудничество. 
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Автоматизирани симулации за 
ефективни решения “до ключ”  
със SIEMENS Solid Edge и  
NX Mechatronics Concept Designer
Когато инженерите трябва да проектират даден продукт, 
вероятната им първа стъпка е да се създаде план и модел 
за обекта с помощта на CAD за да се осигури правилната му 
функционалност. Например, ако проектирате капачка на 
бутилката, проверката на формата и размера на капачката 
за подходящо прилягане към бутилката са важни параметри, 
които трябва да бъдат взети под внимание.
 

Симулациите на Siemens осигуряват функционалността на 
инженерния дизайн. (Снимката е предоставена от Solu-Tech)

Но какво да кажем за проектирането на цяло предприятие с 
оборудване за производството на краен продукт? Докато ка-
пачката на бутилката е един обект с ограничено движение, 
производствената линия може да бъде огромна система с 
много подвижни части, които изискват прецизни системи за 
контрол. За сложни инженерни системи, можете да направи-
те цифров близнак - точна виртуална реплика на процес или 
продукт в симулационна платформа. Целта е да потвърдите 
проекта, преди да създадете скъпо физическо оборудване, 
особено когато става въпрос за създаване на специализира-
ни производствени машини.
Вместо да използват машини с общо назначение, много про-
изводствени процеси изискват специализирано оборудване, 
което трябва да бъде създадено по поръчка за да отговори 
на специфичните нужди на клиента. Solu-Tech е инженерин-
гова фирма, разположена в Елзас, Франция, предоставяща 
решения за тези еднозначни изисквания. С лозунга "специ-
ално пригодени решения за контролиран процес" Solu-Tech 
обръща внимание на клиентите и предлага помощ при авто-
матизацията, индустриални изчисления, контрол на визията, 
роботиката и машини за специални нужди.
Solu-Tech е създадена през 2001 г. от четирима служители с 

цел да предложи услуги за клиенти в различни области. Две 
години по-късно Solu-Tech става втората френска компания, 
която се превръща в Siemens Solution Partner. По този начин 
голяма част от софтуера, на който фирмата разчита, идва 
от Siemens. Компанията оттогава е нараснала до 23 души и 
завърши многобройни проекти, насочени към клиентите.
Много клиенти търсят проекти "до ключ", които могат да 
купят като завършени проекти, съобразени с техните нужди. 
За да отговори на тези искания, Solu-Tech е нараснал от 
доставчик на услуги до дизайн и производство на напълно 
интегрирани промишлени машини с акцент върху специали-
зирани машини.
Благодарение на гъвкавостта на дизайна, който предлага 
SIEMENS Solid Edge, Solu-Tech разчита на него за проекти-
рането на машините. Solid Edge е 3D CAD софтуер, кой-
то позволява на потребителите да моделират и тестват 
функционалността на инженерния дизайн. Solid Edge и NX 
Mechatronics Concept Designer са съвместими. Ако трябва 
да се направят промени в машината по време на симулация, 
те могат да бъдат завършени в рамките на NX MCD или да 
бъдат извлечени директно от Solid Edge.

 

Siemens Solid Edge и NX Mechatronics Concept Design се използ-
ват за проектиране на специализирано оборудване в Solu-
Tech. (Снимката е предоставена от Solu-Tech)

Siemens NX MCD e особено полезен при нарастващия брой 
специализирани проекти, които се разработват в Solu-Tech. 
При разработването на решения в срок, експертите на ком-
панията нямат време да изчакат създаването на оборудва-
нето и физическото му изграждане в сервиза за изпитване. 
Това е фазата, където мехатронният концептуален дизайн 
(MCD) е полезен. NX MCD е лесна за използване програма 
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за създаване и валидиране на поредица от алтернативни 
конфигурации на мехатронна система в началната фаза от 
процеса на моделиране. Освен, че виждат как изглежда про-
екта, потребителите могат да докажат, че системата работи, 
преди още тя да бъде изградена.
Чрез създаването на цифрова версия на производственото 
оборудване, инженерите могат да извършат задълбочен 
анализ на жизнения цикъл на дадена система за да пред-
видят проблеми, които могат да се случат. Ако се създават 
цифрови близнаци на съществуващото оборудване, данните, 
събрани от сензорите в системата, могат да бъдат въведени 
в симулацията за да се открият потенциални бъдещи услож-
нения и да се намерят начини за подобряване на бъдещия 
процес.
Този цифров близнак, създаден в Siemens Solid Edge и NX 
MCD, позволява на инженерите на Solu-Tech да предскажат 
какво може да се случи по време на физическото тестване, 
което позволява ранно идентифициране на проблеми с 
производственото оборудване. В крайна сметка, Solu-Tech е 
в състояние да спести време и да намали риска от достигане 
на производствена фаза на неизползваема система.
Основното предизвикателство, което Solu-Tech среща в 
своите проекти, е определянето на поведението на про-
изводственото оборудване. Solu-Tech използва и други 
цифрови симулационни програми на Siemens за тестване 
на допълнителни физически параметри, които влияят върху 
поведението на машината.

Ремонт на бутилиращо оборудване от Solu-Tech. (Снимката 
е предоставена от Solu-Tech.)

SIEMENS Total Integrated Automation (TIA) порталът предоста-
вя на Solu-Tech достъп до широк кръг цифрови автоматизи-
рани услуги за решаване на различни задачи, включително 
дигитално планиране, интегриран инженеринг и разширени 
симулации. TIA порталът позволява на компанията да про-
грамира логически контролери (PLC), дисплей и драйвери.

SIMATIC WinCC софтуера, който се използва за събиране на 
данни (SCADA) и интерфейс човек-машина (HMI) за наблюда-
ване и контрол на широкомащабни промишлени процеси на 
големи разстояния, също е част от развитието на решенията. 
"NX MCD ни позволява да извлечем 3D дизайна от Solid Edge 
и да настроим движенията. Това позволява на нашите инже-
нери по автоматизация да тестват PLC програмата заедно 
с виртуалната машина ", каза изпълнителният директор на 

Solu-Tech Бруно Велин.

В приложението PLC SIM Advanced, потребителят може да 
изгради виртуални контролери за да тества управляващата 
програма в симулационен контролер преди въвеждането 
на програмата в истинския такъв в предприятието, докато 
SIEMENS SIMIT осигурява цялостен анализ на приложенията 
за автоматизация. Платформата предоставя възможност на 
операторите да се обучават в автентична виртуална среда 
преди изграждането на истинската система. Възможност-
та за предварително тестване на системата оптимизира 
процеса и ускорява времето за стартиране, което води до 
ефективно развитие на производствената база.

Благодарение на партньорството си със Siemens, Solu-Tech 
се нуждае от поддържане на високо ниво на софтуерни 
технически познания. Тези високи стандарти се удостове-
ряват чрез тестове и одити, направени от Solu-Tech техници 
относно знанията им за софтуерните пакети, които Siemens 
може да предложи.
"Това е гаранция за доверие и уважение към Solu-Tech, и 
това е признание за ноу-хау-то на Solu-Tech", каза Велтен.

С тенденцията към дигитализация на процесите в индустри-
ята, Solu-Tech се фокусира върху стратегическото развитие 
на цифровизацията. Използването на цифрови близнаци и 
симулационни програми е ключова част от успеха на Solu-
Tech. С поглед към бъдещето, тя ще остане важна стъпка към 
ефективно предоставяне на работещи инженерни проекти 
за сложни системи.
"Solu-Tech се движи към глобалния контрол на специалните 
проекти по машиностроене по отношение на монтажната 
работилница и персонала, за да има всички умения вътре 
в себе си", каза Велтен. "Solu-Tech трябва да бъде в челните 
редици на технологиите за своите клиенти, за да им предло-
жи най-новите разработки."

Вижте повече на http://www.spacecad.bg
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Хоризонталните електро-
комисионери на Jungheinrich
(low level order pickers)
Jungheinrich EKM е хоризонтален електро-комисионер 
с повдигаща се платформа за комисиониране на дребна 
стока без пале до "трети рафт". 
С товароподемност от 215 кг, височина на повдигане 
3000 мм и височина на комисиониране   5300 мм ЕКМ 202 
е ефективна алтернатива на конвенционални стълби за 
задачи по поддръжка и комисиониране.

Jungheinrich ECE са хоризонтални електро-комисионери с 
платформа за водача между товара и задвижващия модул. 
ECE 220 / 225 са с товароподемност от 2000 и 2500 кг и 
височина на повдигане на товара 125 мм, ЕСЕ 310 / 320 
с товароподемност от 1000 и 2000 кг и удобна за коми-
сиониране височина на повдигане 750 мм. Jungheinrich 
предлага повдигачите от тази серия и с повдигаща се 
платформа за водача между товара и задвижващия модул 
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за комисиониране до "втори рафт" или 2400 мм.
Jungheinrich ECD завършват гамата от хоризонтални 
комисионери като предлагат възможността за превоз на 
„готово“ пале и едновременно комисиониране на второ 
пале. ECD 320 е с товароподемност 2000 кг и височина на 

повдигане на товара 700 мм.
Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов –  
Изпълнителен директор на „Готи Петрунов“ ООД, пред-
ставител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово.
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