
ELECTRICAL ENGINEERING

брой 12, година LXVIII 2019

Световен търговски панаир Light + Building във Франкфурт на Майн 

ИНТЕЛИГЕНТНИ, СВЪРЗАНИ И 
СИГУРНИ: ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ СГРАДИ 
РАЗКРИВАТ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

20
19



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

СЕРИЯ ГРЕСИ 
SHELL GADUS
n Греси за различни приложения

n Марка, на която можете да се доверите

n Надеждна защита за транспортни средства и 
индустриално оборудване

n Дълъг експлоатационен период

www.shell.com/lubricants

WORKS HERE.

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

СЕРИЯ ГРЕСИ 
SHELL GADUS
n Греси за различни приложения

n Марка, на която можете да се доверите

n Надеждна защита за транспортни средства и 
индустриално оборудване

n Дълъг експлоатационен период

www.shell.com/lubricants

WORKS HERE.



 Бъдете част от перспективния пазар на екотехнологиите и представете вашите решения.
                               Свържете се с Виа Експо: 032 512  900, 088 679 31 72, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com 



 

12
/2

01
9

2

Bulgaria, 1407 Sofia, POBox 76      E-mail: bcee@bcee-bg.org,  www.bcee-bg.org
Tel.: (+359 2) 9633532, 9633437   Mob.: (+359 899) 335892    Fax:(+359 2) 9630727

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

BULGARIAN ASSOCIATION 
ELECTRICAL ENGINEERING 

AND ELECTRONICS

Ивайло Колев

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Интелигентни, свързани и сигурни: интелигентните 

сгради разкриват нови възможности 4

seeSUSTAINtec 2020 - новото място за представяне на 

технологии за устойчиво развитие 6

Архитектурно-строителна седмица 2020 отваря 

вратите си от 25 до 28 февруари 8

Когато има вдъхновение, резултатите са налице – 

COPIS 2019 10

КОД 25200: Бизнес изложенията, пред които граници 

няма 14

Изложение MachTech & InnoTech 2020 ще събере 

отново сектора на металообработката от 6 до 9 април 

следващата година  18

Събитието, което фокусира интереса на строителния 

сектор 20

Турската промишленост счита  

WIN EURASIA за ключов компонент от стратегията си 

за 2020 г. 36

ТЕХНОЛОГИИ

Съобразяване на почистващия процес със 

замърсяванията- гаранция за качество, по-

ефективно използване на ресурсите и повишаване на 

ефективността 22

Пет звезди при ефективно изработване на фаски 27

CAD/CAM/CAE

СпейсКАД ООД стартира сътрудничество с ZOLLER 30

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Jungheinrich Вертикални електро-комисионери 

(Medium and high level order pickers) 33

НОВИНИ 

"Класик Метал" ЕООД успешно внедри нови и 

алтернативни ресурсни решения в производствения 

си процес чрез изпълнение на проект, съфинансиран 

от Европейския съюз 34

брой 12/2019, година LXVIII

1784 София, ж.к. Младост – 1, бл. № 54 А, 
вх. Г, офис № 3 А
тел.: 02/ 492 39 03; 492 39 02;
тел./факс: 02/ 975 30 23
e-mail: machinostroene@gmail.com
www.mbe-bg.com

Редакцията благодари на 
г-жа Росица Балтаджиева за 
съдействието, оказано при 
подготовката на броя.

СЪДЪРЖАНИЕ



ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

 ... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ 
ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

София 1505 // ул. Оборище 102 // тел.: 02/944 22 36,

02/944 22 56 // факс: 02/944 22 56 // www.sibel.bg

Сибел ООД

Шпонки Кондензатори Изолационни 
материали

Термозащити Трафоборд и хартии

Лагерни пружини Вентилаторни перки Кожуси Клемни табла Кабели Radox

WEIDMANN



 

12
/2

01
9

4 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Интелигентни, свързани и сигурни: 
интелигентните сгради разкриват нови 
възможности
Урбанизацията и необходимостта от запазване на ре-
сурсите изискват интелигентни и свързани услуги в така 
наречените „интелигентни сгради“. След като цифрови-
те системи за управление вече са взаимосвързани, те 
могат да направят сградите по-икономични и сигурни, 
както и да намалят енергийните им разходи. Решения 
в тази област ще бъдат показани на водещия световен 
търговски панаир Light + Building във Франкфурт на 
Майн от 8 до 13 март 2020 г.
По-конкретно, взаимното свързване на системите за 
безопасност и сигурност с другите инсталации за сград-
ни услуги предлагат множество възможности. Напри-
мер, към настоящия момент, алармените системи вече 
могат да се поддържат дистанционно. Тези системи чес-
то са свързани с персонализиран контрол на достъпа. 
Ако те са свързани и с пожароизвестителните системи, 
тогава в случай, че алармата се изключи, е възможно да 

се установи веднага дали всички служители са напусна-
ли опасната зона.

Другите възможни сценарии все още са в сферата на 
бъдещето: ползвателите на сградата с мобилни устрой-
ства или други свързани преносими устройства полу-
чават лично предупреждение при опасни ситуации на 
смартфона си, който е свързан със системата за автома-
тизация на сградата. След това мобилното устройство 
показва безопасен маршрут за аварийно напускане 
на сградата, чрез вътрешната навигационна система. 
Адаптивната система за насочване към аварийни изхо-
ди преценява информацията за свързаните мобилни 
устройства и предотвратява опасни струпвания на хора 
в аварийните изходи благодарение на интелигентното 
регулиране / изменение на динамичната сигнализация 
за авариен изход. 
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Повишена сигурност и ефективност
Когато системите са свързани ефективно помежду си, 
съвременният инженеринг на строителни услуги има 
икономическа възвръщаемост. Комбинираното използ-
ване на сензори, системи за сигурност и строителни 
услуги разкрива възможности за допълнителна функ-
ционалност. Така например, сензорите за движение на 
системата против крадци и топлинните сензори на про-
тивопожарното известяване могат, във взаимодейст-
вие, да дават ценна информация, която след това да се 
използва за регулиране на вентилацията в сградата.
Предпоставка за безпроблемното и ефективно функ-
циониране на модели като този е интердисциплинар-
ното цифрово планиране и приоритизиране, което 
важи за всички инсталационни професии, включвайки 
и универсални стандарти за всички, които участват 
в проектирането и работата на системите. В същото 
време високите нива на ИТ и киберсигурност и добрата 
защита на данните са неотменимо изискване, в случай 
че системите за сигурност трябва да бъдат защитени от 
нежелани последици в мрежата и злонамерени външни 
кибератаки.

Топ тема: Connected Safety and Security
Connected Safety and Security е сред основните теми на 
Light + Building 2020. В резултат на това ще има изложи-

тели, свързани със строителството, като например ава-
рийно осветление в зала 8 и автоматизация на сградите 
в зали 9, 11 и 12.
"Intersec Building", международната платформа за свър-
зани технологии за сигурност, ще обхване съответните 
гами от продукти и услуги в зала 9.1. Освен презентаци-
ите на водещи изложители, тя включва и конференци-
ята „Intersec Forum“. На форума, около 80 експерти ще 
обсъдят предизвикателствата, пред които са изпра-
вени. Входът за конференцията е включен в цената на 
билета за Light + Building.
Light + Building заедно с "Intersec Building" ще се прове-
де от 8 до 13 март 2020 г. във Франкфурт на Майн.

Интер Експо Център е официален представител на 
Мессе Франкфурт за България
Light+Building въздейства и на сектора в България. 
Участието или посещението на панаира е инвестиция в 
бъдещето за всяка компания. 
Интер Експо Център, в качеството си на официален 
представител на Мессе Франкфурт за България, при 
интерес съдейства на българските компании за участие 
или посещение на Light + Building 2020. 

Източник: Messe Frankfurt
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seeSUSTAINtec 2020 -  
новото място за 
представяне на технологии 
за устойчиво развитие
seeSUSTAINtec е бизнес платформа в България и Югоизточна Европа за популяризиране 
на иновации и знания, за взаимодействие между водещи производители с клиенти и 
дистрибутори, представители на общините. Изложението и паралелният форум ще се 
проведат в периода 7-9 април 2020 г., София.  

Организатор на seeSUSTAINtec е Виа Експо. Обединявай-
ки три изяви с над 14-годишна история: ЕЕ и ВЕИ (енер-
гийна ефективност и възобновяема енергия), Save the 
Planet (управление на отпадъци и рециклиране), Smart 
Cities (интелигентни градове), той  разширява обхвата на 
събитието с нов акцент – Чистота и качество на въздуха, 
значима тема, която вълнува всички.

 Станете част от seeSUSSTAINtec -  възползвайте се от 
всеобхватната промоционална кампания и услуги, които 
организаторите предлагат на изложителите. Те ще ви по-
могнат да се позиционирате още по-добре  в сегмента, в 
който работите и да попурялизирате своя бранд.
 За 11-та поредна година ше се реализира Австрийски 

Резервирайте вашия щанд и получете допълнителни рекламни услуги.

ИЗЛОЖЕНИЕ И КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗА УСТОЙЧИВИ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Енергийна ефективност и ВЕИ
Интелигентни градове
Управление на отпадъци
Чистота на въздуха

Организатор: Виа Експо - 032 512  900, 088 6 79 31 72, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com 

Официален партньор:                             Официални медийни партньори:

7-9 април 2020, София
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павилион. Очаква се отново силно международно учас-
тие на водещи компании. През 2019 г. събитието беше 
посетено от  3400 експерти от 11 страни.

 

Защо пазарът на еко технологии ще се развива?
• Климатичните промени стават все по-неуправляеми и 
изискват огромни разходи за справяне с техните нега-
тивни последици.

• Всяка индустрия се стреми към повече ресурсна 
ефективност и конкурентност, домакинствата търсят 
икономични решения, които да им осигурят комфорт и 
безопасност.  Кръговата икономика предлага интели-
гентен алтернативен модел чрез „затваряне на цикъла“ 
с цел да се увеличи възможно най-дълго полезността 
на продукти и материали.

• Следващият програмен период  2021-2027 г. създава 
благоприятни възможности за финансиране на по-ма-
щабно интегриране на политики и екологични инова-
ции в Югоизточна Европа. Негови основни приоритети 
са: устойчива инфраструктура, околна среда и климат, 
дигитализация.

Профил на изложението
• Eнергийна ефективност: отопление, вентилация, ох-
лаждане, осветление, съхранение, изолации
• Възобновяема енергия: био-, соларна, хидро-, вя-
търна енергия, енергия от отпадъци, съхранение  на 
енергия; електромобилност
• Управление на отпадъци и рециклиране: събиране, 
третиране, рециклиране, оползотворяване, консул-
тантски услуги
• Интелигентни градове: информационни и комуни-
кационни технологии за умен дом и инфраструктура, 
устойчив транспорт и градска среда
• Чистота на въздуха: отделяне замърсителите, разде-
ляне на вредни газове, емисии от транспорт, въздухо-
чистващи системи, контролно-измервателна апарату-
ра, редукция на парникови емисии.

Форумът
Авторитетни асоциации и организации ще организират 
свои семинари / уъркшопи в рамките на seeSUSTAINtec.
 
www.viaexpo.com
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Архитектурно-строителна седмица 2020 
отваря вратите си от 25 до 28 февруари
Юбилейното 20-о издание ще бъде най-мащабното изложение в сектора през последното 
десетилетие, надхвърляйки 10 000 кв.м площ 

По-малко от четири месеца ни делят от началото на 
най-мащабното събитие за строителния сектор у нас – 
изложението Архитектурно-строителна седмица. Юби-
лейното 20-о издание ще отвори вратите си от 25 до 28 
февруари 2020 г. в Интер Експо Център. Международно-
то изложение ще се фокусира върху устойчивия бизнес, 
тенденциите в строителния бранш, високите техноло-
гии, новите материали и визиите за бъдещето.
„Последното издание зае 7500 кв.м изложбена площ 
и привлече интереса на 140 директни изложители от 
България, Германия, Италия, Англия, Полша, Китай, 
Румъния, Турция, Иран“, напомнят организаторите от 
Интер Експо Център. „Интересът, ръстът в сектора и 
инвестициите в жилищното, офис и индустриалното 
строителство и изграждането на логистични площи и 
възможността за представяне на новите продукти пред 
професионална аудитория налагат създаване на нови 
тематики и увеличение на площите до 10 000 кв.м“, до-
пълват те. Статистиката след последното издание отчита 
завишения процент сред посетителите на мениджъри 

на строителни компании,  архитекти и проектанти, 
инвеститори и предприемачи. Данните отчитат силно 
присъствие на инженери, дистрибутори, търговци, 
интериорни дизайнери и други.
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Участието
Кампанията за изданието през 2020 е в ход от месеци. 
Още след края на Архитектурно-строителна седмица 
2019 близо 70% от компаниите са потвърдили участието 
си в 20-ото издание. 
„Диалогът и близкото сътрудничество със специали-
стите и фирмите от бранша за нас са пътят към успешно 
изложение“, коментират организаторите. Архитектур-
но-строителна седмица се реализира в тясното парт-
ньорство с професионалните организации – Българска 
асоциация за изолации в строителството, Камара 
на архитектите в България, Камара на строителите в 
България,  Камара на инженерите в инвестиционното 
проектиране, Сдружение български врати, прозорци и 
фасади, Български съюз на производителите на сглобяе-
ми къщи, Асоциация на професионалните озеленители, 
Национална асоциация на строителните предприемачи, 
Български съвет за устойчиво развитие и Проект „Визия 
за София“.

Акцентите
Ясно е, че през 2020 г. организаторите ще продължат да 
развиват концепцията си за прецизиране, разделяйки 
участниците в сектори – според дейността им. Форумът 
обогатява тематичния си профил, отваряйки и четвърта 
зала за участници в областта на “Сградната автомати-
зация”, “ОВиК” и “Smart системи”. Останалите теми са  
“Вътрешни довършителни дейности”, “Врати, прозорци и 
фасади”, “Външни довършителни дейности”, “Строителнo 

оборудване и механизация“, „Вертикално планиране и 
ландшафт“ и „Индустриално строителство и оборудване“. 
Архитектурно-строителна седмица 2020 отделя специ-
ално място на енергийно-ефективното, екологичното и 
функционалното проектиране и строителство. Затова 
ключов е секторът, зает с изолациите в строителството. 
Изложителите ще се фокусират върху съвременното 
строително оборудване и проектиране, технологии и 
инструментариум, довършителните дейности, интери-
орните материали и технологии, модерното вертикално 
планиране и ландшафт и индустриалното строителство. 
„На дневен ред ще бъдат и строителството на бъдещето 
и новите технологии“, отчитат организаторите. Затова и 
специално място ще бъде отделено на BIM технологии-
те, софтуера, сградната автоматизация, smart-сградите и 
строителните системи.
Изложението ще развие и съпътстващата си програма. 
Последното издание бе арена на дискусията, организи-
рана от Българската асоциация за изолации в строител-
ството (БАИС) за строителството и противопожарната 
безопасност. Съвременните технологии бяха акцент в 
конференция, организирана от Камарата на архитектите 
в България (КАБ). Проведе се и HTB Conference – фору-
мът за високите технологии и бъдещето на строител-
ството. Кръгла маса, инициирана от КАБ И КИИП, събра 
представителите на държавните и браншовите органи.

Актуална информация за Архитектурно-строителна 
седмица 2020 ще откриете в сайта www.buildingweek.bg.
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Когато има вдъхновение, резултатите са 
налице – COPIS 2019
С нови визии, послания и предизвикателства бизнес форумът завладя света на печата и 
рекламния сектор

Стремежът към промяна е основна движеща еволю-
ционна сила. Този принцип ни доказа бизнес изложе-
нието COPIS. От 25 до 27 септември в три от излож-
бените зали на Интер Експо Център форумът събра 
представители на печатната индустрия и рекламата от 
България и чужбина. 
Нови визии, смели послания и иновативни идеи посре-
щаха присъстващите през тази година. За първи път 
се състояха професионални предизвикателства, които 
събраха специалистите в безпрецедентния за България 
бизнес формат. Най-мащабното издание на COPIS досега 
представи своя потенциал за изграждане на контакти от 
национално и международно ниво, особено в рамките 
на Балканите, Централна и Западна ЕВропа. 
COPIS 2019 – предизвикващ както никога досега
Предизвикателно. Това бе думата, с която присъства-
щите определяха COPIS 2019. Безспорно и през осмото 
си издание изложението надгради и затвърждавайки 
международния си характер, разшири границите на 
чуждестранното присъствие. Изложителите от България 

Чехия, Полша, Италия, Румъния, Гърция, Турция, Хърват-
ска посрещнаха посетители от Германия, Китай, Русия, 
Италия,  Румъния, Македония, Турция, Гърция, Сърбия, 
Хърватия, Белгия, Унгария, Чехия, Полша, Холандия, 
Азербайджан.

„Броят на посетителите с онлайн регистрации и елек-
тронни покани нарасна чувствително“, отчитат орга-
низаторите. Те посочват, че ръстът по този показател е 
15%, като съществена роля за тези резултати е пълно-
ценното използване на дигиталните канали за комуни-
кация и прецизно таргетиране на аудиторията по време 
на кампанията – напълно в унисон с една от ключовите 
тенденции в рекламния бранш.

В резултат на общите усилия станахме свидетели на 
създадената професионална бизнес атмосфера, в която 
бяха представени и новостите при дигиталния печат, 
материалите, консумативите, графичния и простран-
ствения дизайн и визуалните комуникации. В основни 
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акценти се превърнаха печатът върху текстил и предло-
женията за оптимизиране на работните процеси.

Освен това трите изложбени дни ни дадоха възможност 
да избираме от богато портфолио от промоционални 
продукти, сувенири, позволяващи брандинг и реклама, 
идеи за креативни фирмени и корпоративни подаръци 
и машини за производството им. Отчетохме и любо-
питната тенденция рекламата да се обръща все повече 
към българското народно творчество и традиционните 
мотиви.
Професионална и cool – съпътстващата програма
Предизвикателна. Такава бе и съпътстващата програма. 
„Решихме да отправим предизвикателство към професио-
налистите. И така се роди идеята за Fabric is cool“, споделят 
организаторите. Епичният сблъсък изправи един срещу друг 
няколко отбора, които в рамките на изложението създадоха 

цялостен fabric backlit продукт. За три дни отборите (всеки 
съставен от професионалист в маркетинга, дизайна, копирай-
тинга, предпечата и печата), трябваше да създадат цялостна 
концепция за кампания на голям бранд за периода на Коле-
да. Професионално жури определи и отбора победител.
Съпътстващата програма на COPIS 2019 се превърна и в 
поле за професионално споделяне на опит. За първи път 
аудиторията бе завладяна от „Майсторски клас“, воден 
от проф. Христо Кафтанджиев. С лекциите си в областта 
на пекиджинг дизайна и семиотиката в рекламата той 
вдъхнови маркетинг и аутдор специалисти, професио-
налисти, заети в рекламата и ПР, дизайнери, артист, 
фотографи, студенти.
Посетителите от България и чужбина отчетоха, че 
изложителите са все по-креативни и дейни в предста-
вянето си. Участниците провеждаха лекции, семинари, 
дискусии и презентации на щандовете си. Дистрибутори 
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и фирмени представители с готовност отговаряха на 
задаваните въпроси.
Хобито може да бъде превърнато в бизнес. Как това 
може да се случи, открихме на семинара „Продавай в 
Etsy – как да превърнем хобито в бизнес“, организиран 
от  FESPA. Освен че ни вдъхнови и ни даде интересни 
идеи, събитието се проведе в изцяло обновената зала 
„Родопи“ на Конгресния център. Всъщност през послед-
ния изложбен ден именно зала „Родопи“, заедно с най-го-
лямата конгресна зала на изложбения център - „Витоша“, 
бе обект на вдъхновяващия ON day – денят на отворени-
те врати, в който представители на Интер Експо Център 
запознаваха гости и партньори с току-що приключилото 
реновиране и модернизация на Конгресния комплекс. 

„Благодарение на тях залите ни са оборудвани с техно-
логии от последно поколение“, отбелязват от ИЕЦ. 

COPIS 2020
COPIS 2019 току-що приключи. В резултат на положените 
усилия, форумът, провел се паралелно с текстилното 
изложение на България – ТМТ Експо, бе обект на интерес 
от близо 6800 посетители – 15% е регистрираният ръст 
по този показател. Но... „Вече работим по следващото 
издание“, споменават организаторите. „През изминалата 
кампания положихме много усилия; но успехът ни дава 
вдъхновение за 2020 г.; изпълнени сме с нови сили и 
идеи“, уверени са те. Как ще протече подготовката ли? 
Процесът ще следим в сайта www.copi-s.com.



е да погледна напред.
време

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

02 9765 100Заявете на: www.unicreditleasing.bg

• 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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КОД 25200: Бизнес изложенията,  
пред които граници няма
„Ключът за успеха се крие в развитието на нови формати“, категорични са 
организаторите на МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК, САЛОН 
НА ВИНОТО и #RETAIL SHOW

Внедряване на нови подходи, безпрецедентно нацио-
нално и чуждестранно присъствие, иновации от цял 
свят, оптимални условия за бизнес договаряне, 5 тона 
шоколад и наслада за сетивата. В тази обстановка се 
потопиха 25 200 посетители и представителите на над 
550 изложители от 6 до 9 ноември в София. Столицата 
се превърна в бизнес арена, на която в Интер Експо 
Център се проведоха шестте международни изложения, 
посветени на хранително-вкусовата промишленост и 
ритейл сектора МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛ-
ПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК, САЛОН НА ВИНОТО и #RETAIL 
SHOW.
„Изключително с бизнес характера си и мащаби, това 
своеобразно мултиизложение зае целия изложбен и 
конгресен капацитет на Интер Експо Център. В това чис-
ло – шест изложбени и осем конгресни зали“, коменти-
рат организаторите.

Изложители и посетители от няколко континента
За създаването на бизнес атмосфера от международно 
ниво усилията си обединиха над 550 изложители от ня-
колко континента, представяйки продуктите на повече 
от 1200 компании. Сред индивидуалните чуждестранни 
изложители открихме участници от Австрия, Унгария, 
Полша, Финландия, Холандия, Румъния, Ливан, Гърция, 
Армения, Италия, Турция, Албания и други. С най-ма-
щабните си досега колективни участия се включиха и 

Департаментът по земеделие към посолството на САЩ, 
както и Италия, Русия, Сърбия.  
„Освен с утвърдено национално значение, мащабният 
формат вече придобива значително международно 
влияние“, коментират организаторите. Доказателство за 
това са посетителите от Скандинавския регион, Сърбия, 
Хърватска, Албания, Румъния и Северна Македония, 
както и организирани бизнес посещения на представи-
тели на сектора от Китай, Йордания, Египет, Казахстан, 
Виетнам. За развитието на бизнес контакти, в рамките на 
изложенията се проведоха специализирани B2B бълга-
ро-румънски и българо-австрийски бизнес форуми. 
С възможностите, които създават за развитие на бизнес 
и организирани множество съпътстващи тематични 
микроивенти, изложенията отчитат и все по-голям 
медиен интерес. По предварителни данни форумът са 
отразявали журналисти от България, Великобритания, 
Италия, Сърбия, Румъния, Северна Македония, Украйна 
и други. 

#RETAIL SHOW– за първи път
„Смятаме, че за развитието на всеки бизнес форум, е 
ключово внедряването на нови формати. Така отговаря-
ме на търсенето на пазара и нуждите на компаниите в 
сектора“, коментират организаторите. В отговор на на-
растващия пазар и развитието на индустрията през тази 
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година стартира и #RETAIL SHOW – първото в България и 
Балканския регион изложение за ритейл сектора.
Създаде се платформа за представяне на специализира-
но оборудване и технологии в областта на търговията, 
дигитални решения за бързоразвиващата се онлайн 
търговия и системи за разплащане, сигурност и логис-
тиката, оборудване за магазини и дизайн, управление 
на складовото пространство и други. „Първото издание 
на #RETAIL SHOW бе прието добре от бранша, тъй като 
досега съществуваше своеобразен вакуум в тази посо-
ка“, смятат организаторите. Споделяйки, че по формата 
и съдържанието му трябва да се работи още много, те са 
категорични - #RETAIL SHOW ще продължи да се развива 
в следващите години. 
Събития за професионалисти
За да бъде едно бизнес изложение пълноценно, то 
трябва да съчетава различни формати, които да доба-
вят стойност в общата платформа на бизнес контакти и 
договаряне. Първото издание на ритейл изложението в 
Интер Експо Център беше подкрепено и с провеждането 
на професионално събитие, насочено към изследването 
на влиянието на интериорния дизайн в магазина върху 
потребителското поведение и процеса на вземане на 
решение за покупка. Семинарът „Интериорен дизайн и 
потребителско поведение в магазина“ се фокусира вър-
ху интериорния и продуктовия дизайн, взаимовръзката 
между дизайна на магазина, продуктовата опаковка, 
мърчандайзинга и потребителското поведение. Орга-
низатори бяха Интер Експо Център и Асоциацията на 
интериорните дизайнери в България (АИДБ).
Бизнес форумът в Интер Експо Център бе и мястото, на 
което Националният браншови съюз на хлебарите и 
сладкарите представи своята инициатива „От зрънцето 
– до хляба“. Професионалната организация представи и 
своя специализиран наръчник. 

Сетива без граници и голямото завръщане – Салон на 
виното
Новата платформа за събития “Сетива без граници” про-
вокира с богата програма от семинари, демонстрации и 
дегустации на вино от България и чужбина в рамките на 
САЛОН НА ВИНОТО. Истинската кулминация на новата 
събитийна платформа беше на 8 ноември. Тогава се 
състоя една вълнуващата за сетивата „Нощна кулинарна 
разходка“ с дегустация на вино, шоколад, хляб, кафе 
и различни гурме храни. Ценителите се докоснаха до 
вдъхновяващата комбинация от изключителни вина, 
дегустираха повече от 6000 шоколадови бонбона, всеки 
с уникална комбинация от вкусове. Общо над 5 тона 
шоколад под различни форми посрещнаха посетителите 
на ИНТЕРФУД & ДРИНК, а магията на шоколада се разкри 
от изключителните шоколатиери – шеф готвачите Павел 
Павлов и Ради Стамболов. Те проведоха серия вълнува-
щи майсторски класове за кулинарни блогъри и цените-
ли, предавайки знанията си за шоколада.
Голямото завръщане. По този начин специалистите 
определиха тазгодишното издание на САЛОН НА ВИ-
НОТО. Положените през годините усилия се изразиха в 
значително увеличение на мащабите на изложението. 
Над 50 изби от България, Италия, Северна Македония, 
Великобритания, Германия и Армения представиха 
изключителните си вина, като в рамките на изложението 
бяха презентирани над 500 етикета, коментират органи-
заторите. 
Когато се състезаваш в кафе и пица-шампионати
Изложенията се превърнаха в арена на две кафе сърев-
нования от световно ниво.
Вниманието грабна Българският бариста шампионат. 
Най-мащабното до момента предизвикателството за 
четвърта година бе отправено от Baristo. В рамките на 
колоритната надпревара баристи от цялата страна, 
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амбицирани в приготвянето на перфектното еспресо и 
капучино, се изправиха пред предизвикателството да 
докажат възможностите си в съревнование за титлата 
„Бариста шампион на България”. Големият победител, 
Веселин Панов, ще представлява страната ни на светов-
ните финали в Италия.
„Лате арт шампионат“ за втора поредна година привлича 
вниманието на любителите на напитката, провеждайки 
се под егидата на SCA и World Coffee Events. Победителят 
в състезанието получи правото да представи България 
на световния Лате Арт шампионат в Полша през 2020.
Успоредно с всички тези кулинарни предизвикателства 
вкусовите рецептори попаднаха и в магията на IV Меж-
дународен шампионат по пица. Изкушаващото събитие 
организира Българска асоциация на пицарите. Побе-
дителят Пламен Мичев от Лясковец очарова журито с 
авторската си пица „Балкани“. Благодарение на завою-
ваната титла, той получи възможността да представлява 
България на Световното първенство по пица през април 
2020 г. в Палермо. 

Когато положиш максимални усилия – златни меда-
ли, награди и отличия.
Усилията винаги се възнаграждават. Доказателство са 
отличията, които се връчиха в рамките на МЕСОМАНИЯ, 
СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК, СА-
ЛОН НА ВИНОТО и #RETAIL SHOW 2019. Лично министъ-
рът на земеделието, храните и горите Десислава Танева 

връчи годишните награди „Достъп до добра храна“. С 
тях бяха наградени отличили се имена, организации и 
институции, които полагат системни усилия за подобря-
ване на качеството на храните и продуктите и създаване 
на възможности за консумирането им.
Организиран от сп. „Хранително-вкусова промишле-
ност“, Националният конкурс за най-добра опаковка 
„Приз Пак“ 2019 също раздаде своите награди. Те бяха 
получени от шест компании. Изданието отличи и 4 про-
екта на ученици от Национална гимназия за приложни 
изкуства „Свети Лука“ в своя Младежкия конкурс за най-
добра опаковка Приз Пак 2019. 

Златен медал с диплом
По време на изложенията се проведе и конкурсът 
„Златен медал с диплом“ за качествени и оригинални 
пазарни продукти, адитиви и продуктови серии. Тази 
година бяха раздадени 71 медала, а отличените фирми 
са 39 на брой.  Целта на отличието е поощряването и 
насърчаването на хранителния бизнес при производ-
ството и предлагането на български храни с доказани и 
уникални качества.
И въпреки че МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛ-
ПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК, САЛОН НА ВИНОТО и #RETAIL 
SHOW 2019 току-що приключиха, екипът е категоричен: 
„Тепърва предстои много работа“.  А подготовката за 
изданието през 2020 г. вече тече на пълни обороти. 
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Събитието, което фокусира интереса на 
строителния сектор
Водещи компании от строителния бранш се включват в 20-ото юбилейно издание на 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА

Развиване на заложената концепция, нови тематики 
и още по-близко сътрудничество с изложителите и бран-
шовите организации. Всичко това очаква строителния 
сектор на изложение Архитектурно-строителна седми-
ца 2020. Форумът ще създаде условия за развитие на 
бизнеса на компании от десетки държави в Интер Експо 
Център от 25 до 28 февруари 2020 г. 
Юбилейното 20-о издание ще е най-мащабното за 
последното десетилетие. В четири изложбени палати, 
на 10 000 кв.м, компаниите ще се срещат с мениджъри, 
архитекти и проектанти, инвеститори, предприема-
чи, инженери, дистрибутори, търговци, интериорни 
дизайнери и др. от страната и чужбина. Обособяват се 
тематиките „Вътрешни довършителни дейности”, “Врати, 
прозорци и фасади”, “Външни довършителни дейности”, 
“Строителнo оборудване и механизация“, „Вертикално 
планиране и ландшафт“ и „Индустриално строителство 
и оборудване“. Профилът се обогатява с отварянето на 
още една зала за фирмите от “Сградна автоматизация”, 
“ОВиК” и “Smart системи”.

Водещи компании 
Възможностите, предоставяни от професионалната 
платформа, и възходящите тенденции привличат инте-
реса на основните фигури от бранша. В сектор „Вътреш-
ни довършителни работи“ присъстващите ще открият 
продукти и технологии и на новите участници – Естета 
интериори, Естетико, Полихром, GROHE AG, Бани „Джиа“, 
Паркетен свят.
Водещи компании представят продукти и услуги за „Вра-

ти, прозорци, фасади и дървени къщи“. Сред тях – Солид 
55, VAS PRO, VJF, Алтест. В сектори „Груб строеж и външни 
довършителни дейности“ и „Индустриално строителство 
и оборудване“ откриваме Кнауф България, Оргахим, 
Технопанел, ITT BULGARIA, Боро теракол, Брамак, HTI 
BULGARIA. Направление „ОВиК“ привлича интерес за 
участие на Темпекс, Дамвент, Атаро Климат, Проксимус 
инженеринг, Systemair, Plamcom, Биомаса енерджи, Фи-
докс. „Очаква ни най-мащабното присъствие на участни-
ци от Турция за последното десетилетие. Към момента 
са заети над 400 кв.м“, споделят организаторите. 

Близко сътрудничество
Като водещ фактор за възходящите тенденции на 
изложението организаторите посочват тясното парт-
ньорство с професионалните организации – Българ-
ска асоциация за изолации в строителството, Камара 
на архитектите в България, Камара на строителите в 
България, Камара на инженерите в инвестиционното 
проектиране, Сдружение български врати, прозорци и 
фасади, Български съюз на производителите на сглобяе-
ми къщи, Асоциация на професионалните озеленители, 
Национална асоциация на строителните предприемачи, 
Български съвет за устойчиво развитие и Проект „Визия 
за София“.
По всичко личи, че през 2020 г. програмата от форуми, 
семинари, браншови събрания и срещи ще е още по-
богата. От 25 до 28 февруари 2020 г. Архитектурно-стро-
ителна седмица ще предостави платформа за развитие 
на строителния сектор.
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Изложение MachTech & InnoTech 2020 
ще събере отново сектора  
на металообработката от 6 до 9 април 
следващата година 
12-ото издание на международния форум ще бъде най-мащабното досега 

Нови мащаби, машини за индустрията от последно поколе-
ние, ползотворни бизнес контакти, интригуваща съпът-
стваща програма и визии за бъдещето на индустрията. По 
всичко личи, че именно такава ще бъде обстановката на 
изложение MachTech & InnoTech през 2020 г. 
Българският международен форум ще събере сектора 
на металообработката и индустриалните технологии в 
Интер Експо Център от 6 до 9 април следващата година. 
MachTech & InnoTech 2020 ще даде възможност за де-
монстриране на последните тенденции при металоре-
жещите и металообработващите машини, машините за 
закаляване и термообработка, инструментите, лазер-
ните и технологиите за заваряване, машинното проек-
тиране, хидравличните и пневматичните устройства, 
системите за индустриална автоматизация, индустри-
ални мрежи и софтуер, 3D принтиране, електроника и 
роботика и много други. Сред водещите акценти отново 
ще бъдат актуални теми от Индустрия 4.0
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Ръстът е близо 40%
„През миналата година щандовете на изложителите 
заеха общо четири от изложбените зали на Интер 
Експо Център“, коментират организаторите. Поради 
нарастващия интерес  за участие на фирми и развитие-
то на сектора, се предвижда ръст в заетите изложбени 
площи през 2020 г.
Последното издание на MachTech & InnoTech отбеля-
за близо 40% ръст в броя на участващите компании. 
Форумът събра близо 200 директни изложители от 
България, Турция, Италия, Германия, Полша Унгария, 
Румъния, Австрия, Чехия и Гърция. На обща площ, над-
хвърляща 10 000 кв.м, всички те представиха предло-
женията на повече от 400 световни бранда.
Сред основните акценти тогава се превърнаха роботи-
зацията, автоматизираните системи и 3D принтиране-
то. Повече от 5600 посетители се запознаха с качества-
та и възможностите и на металообработващи машини 
гиганти. Продуктите и технологиите привлякоха внима-
нието на българските и чуждестранните представители 
на компании производители, доставчици, дистрибуто-
ри, вносители, бизнес делегации, иноватори и посети-
тели от специализирани учебни заведения. 

Форумът се превърна в международна платформа за 
развитие на бизнеса, създаване на контакти и устано-
вяване на нови пазари. MachTech & InnoTech Expo 2019 
привлече и вниманието на тайванските компании. В 
дните на изложението Тайванският търговски център 
бе организирал бизнес посещение, а интересът на 
представителите на фирмите бе насочен основно към 
машиностроенето.
Както и по време на всяко издание, и през 2020 г. 
MachTech & InnoTech ще обърне изключително внима-
ние на бъдещите, все още обучаващи се специалисти. 
Вече в традиция се превърна практиката в дните на 
изложението ученици от Технологичното училище 
„Електронни системи“ (ТУЕС) към Техническия универ-
ситет – София да посещават изложението. „Тук млади-
те изследователи имат възможност да се запознаят 
отблизо с големите машини, роботите от последно 
поколение и съвременния софтуер“, коментират орга-
низаторите. 
До MachTech&InnoTech Expo 2020 остават по-малко от 
три месеца. Екипът работи на пълни обороти. Как про-
тича работата по проекта можете да следите на сайта 
machtech.bg.
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Съобразяване на почистващия процес със 
замърсяванията – гаранция за качество, 
по-ефективно използване на ресурсите и 
повишаване на ефективността
Почистването на механично обработени метални детайли е неизменна част от 
производствения процес в съвременните компании. Качеството и ефективността на 
този процес зависят изцяло от избора на подходящата миеща инсталация и почистващ 
препарат. 

По време на обработка повърхността на металните 
компоненти се замърсява значително. Замърсявания 
представляват най често остатъци от смазочно-ох-
лаждащи флуиди, масла, полиращи средства, стружки, 
осенъци, абразиви. Тези замърсявания винаги възпре-
пятстват последващите операции в производството и 
оказват негативно въздействие над качеството, функ-
ционалността и жизнения цикъл на готовото изделие. 
В този смисъл, индустриалното почистване на детайли 
има важна роля за гарантиране на качеството и доба-
вената стойност в производствените предприятия.

Мокро химично почистване – решение за почти 
всички случаи на замърсяване
В почти всички случаи на замърсяване в металооб-
работващата индустрия могат да бъдат приложени 
методите на мокрото химично почистване. Действието 
на този метод, както и качеството, ефективността и ста-
билността на почистващия процес, зависят до голяма 
степен от способността на използвания препарат да 
разтваря замърсявания. Често това са водоразтворими 
препарати или органични разтворители. Последните 
се разделят на хлорирани въглеводороди (CKW), неха-
логенирани въглеводороди (KW) и полярни разтвори-
тели (P).
При избора на подходящ почистващ агент важи прави-
лото: сходното чисти сходно. Това означава: при замър-
сявания на основата на минерални масла (неполярни), 
като обработващи масла, смазки и вакси, най-често 
разтворителят е правилното решение. При обезмас-
ляването, стружките и частиците губят адхезия към 
повърхността и могат да се премахнат механично чрез 
ултразвук или изпръскване. 
Обикновено, за премахване на замърсявания на 
водна основа (полярни), като охлаждащи и смазочни 
емулсии, полиращи пасти, добавки, соли, абразиви и 
други твърди вещества, се използват водоразтворими 
препарати. Според pH-стойността, те могат да бъдат 
неутрални, алкални и киселинни. Препоръчително е 
провеждането на тестови измивания, за да се уста-
нови съвместимостта на материала и желания краен 
резултат. За да се гарантира постоянно качество при 
почистването с препарати на водна основа, е необхо-

дим непрекъснат мониторинг на процеса чрез контро-
лиране на важни показатели, като концентрация на 
почистващия разтвор, температура, качество на водата 
за изплакване, състояние на филтрите.
Благодарение на балансираната си способност да се 
разтварят във вода, както и да разграждат смазки, 
полярните разтворители и модифицираните алкохоли 
съчетават всички предимства на водното почистване и 
на почистването с разтворители. 
Широкото портфолио от инсталации на Ecoclean 
съдържа системи за всички почистващи агенти. По 
отношение на размери, технологичен процес, пречист-
ване на препарата и изсушаването, инсталациите могат 
да бъдат адаптирани спрямо конкретните изисквания 
за чистота, производителност и геометрията на ком-
понентите. За оптимално съгласуване на процесите, 
фирмата провежда тестови измивания в своя техноло-
гичен център.

Почистване с разтворители
При машинната обработка съществува тенденцията 
да се използват охлаждащи и смазочни масла, поради 
ефективната и лесна работа с тях. Решаваща при избо-
ра на почистващ препарат е не само самата обработка, 
т.е. струговане и фрезоване, но и последващият про-
цес, напр. шлайфане. В случай, че за това се използват 
емулсии на водна основа, от съществено значение е 
основното замърсяване, което остава върху детайлите. 
Това налага съобразяване на почистващия препарат с 
това замърсяване или включване на междинно почист-
ване.
При процесите по щанцоване и дълбоко изтегляне чес-
то се използват хлорирани масла, след което детайлите 
се почистват с водоразтворим препарат. В повечето 
случаи това води до незадоволителни резултати от 
почистването, ограничен избор на почистващи ин-
сталации и високи разходи, тъй като използването на 
масла изисква честа смяна на препарата в измиващите 
и изплакващи резервоари. Това, от своя страна, е свър-
зано с разход на препарат, вода и енергия, както и с из-
возването на замърсените течности. Подходящo в тези 
случаи е използването на хлорирани въглеводороди, 
например перхлоретилен. Въпреки, че съдържащия се 
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в обработващото масло хлор променя pH-стойността 
на разтворителя, тя може да се възстанови чрез стаби-
лизация на хлорираните въглеводороди, така че да се 
осигури по-дълго време за експлоатация. Стабилизира-
нето на нехалогенирани въглеводороди и модифици-
рани алкохоли технически също е възможно.
Използването на разтворители се препоръчва също 
при процеси по закаляване, тъй като след охлаждане 
детайлите са силно омаслени. Инсталациите, работе-
щи с разтворители, за разлика от водните процеси, 
предлагат предимства по отношение на почистващите 
резултати, времето за експлоатация, както и пречист-
ване на почистващия препарат. Те се препоръчват и в 
случаите, когато за постигане на оптимално качество 
при последващите процеси- например нанасяне на 
покритие, запояване или заваряване, се изискват обез-
маслени повърхности.

Класически примери за водно почистване
Освен за отмиване на полярни замърсявамния, 
водното почистване може да се прилага и в случаите, 
когато се изисква едновременно фосфатиране или 
активиране на повърхността, например при блестящи 
повърхности при алуминиеви детайли. Този метод 
на почистване се препоръчва и при премахване на 
ръжда, почистване след термичнa обработка или след 
азотиране. Почистващият процес може да се осъщест-
вява в еднокамерни или многокамерни инсталации.
Друга област на приложение е финото и ултра-финото 

почистване при изключително високи изисквания за 
чистота, например при хидравлични части или преди 
нанасяне на PVD- и CVD-покрития върху машинни 
инструменти и индексируеми вложки. За тези прило-
жения, Ecoclean предлага комплексни линии с после-
дователни вани за потапяне. При тези инсталации 
постигнатият резултат зависи от броя на почистващите 
и изплакващи вани – колкото повече са те, толкова по-
добър е разтварящият ефект. От друга страна, механич-
ните процеси като ултразвук и инжекционно  почист-
ване, допълнително подобряват крайния резултат.

Ефективна временна защита от корозия
В днешно време не е необичайно детайлите да пропъ-
туват хиляди километри, докато достигнат мястото си 
на предназначение. А това изисква ефективна защита 
от корозия. Системите за почистване с разтворители са 
се доказали като надеждно и икономически ефективно 
решение за това. В разтворителя се смесва консерви-
ращ концентрат, който не съдържа разтворители, и се 
нанася след измиването. Използваният за нанасянето 
разтворител се връща отново в процеса. Тази стъпка 
може да бъде интегрирана в почистващата система или 
да се използва в отделна инсталация.

Ефективно използване на енергията и ресурсите
От гледна точка на опазване на околната среда, раз-
творителите в индустриалното почистване на части, 

За почистване на замърсявания на основата на минерални масла, като масла и смазки, почистването с разтворители обикновено е правилното 
решение. Universal 81C предлага оптимални почистващи резултати, висока екологичност и ниски производствени разходи. 
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Ефективни решения за почистване на детайли,  
отстраняване на осенъци и обработка на повърхности

Водещите световни решения в областта на индустриалното почистване помагат на компаниите по цял 
свят да постигат високите изисквания за чистота. От автомобилната индустрия и нейните доставчици 
до производители на всякакъв вид механични детайли – Ecoclean винаги има точното решение за 
Вашия сектор. Успехът на Ecoclean се основава на иновативен подход, ефективност, устойчивост и 
високотехнологични решения, които вдъхновяват!

Тех Индустри България ЕООД 
Официален представител на Ecoclean за България
тел. +359 32 342-555
E-Mail: info@techindustrybg.com
www.techindustrybg.com

www.ecoclean-group.net

Започнете начисто!
нямат особено добра репутация, което до известна 
степен е било оправдано, имайки предвид почист-
ващите системи, използвани преди. Като резултат се 
увеличи внедряването на системи с водно почиства-
не при отстраняването на масла, което и до днес се 
среща в някои отрасли. И това, независимо от факта, 
че системите, работещи с разтворители носят техни-
чески, икономически и екологични предимства пред 
водните. Днес разтворителите се използват в затворен 
кръг, което гарантира тяхната екологична и устойчива 
употреба. В това число влизат и напълно затворените 
почистващи системи, работещи под пълен вакуум, кои-
то покриват изискванията на VOC-Директивата (Volatile 
Organic Compounds = летливи органични съединения). 
Интегрираното дестилационно устройство позволява 
непрекъсната регенерация на разтворителя и осигуря-
ва по-дълът период на експлоатация и нисък разход. 
Освен това, инсталациите на Ecoclean разполагат и с 
устройства за оползотворяване на създадената при 
дестилацията топлина. Това намалява консумираната 
енергия с до 50%, в сравнение с конвенционалните 
системи. Ако добавим и разхода на вода, изхвърлянето 
на отпадни води и често по-лошите почистващи резул-
тати, почистването с разтворители в повечето случаи е 
не само икономически по-изгодното, но и „по-зелено-
то“ решение.

Ecoclean GmbH, Mühlenstraße 12, 70794 Filderstadt, 
Deutschland, Telefon +49 711 7006-253, www.ecoclean-
group.net 

Официален представител за България: Тех Индустри 
България ЕООД, бул. Марица 154/ сектор А1, 4000 гр. 
Пловдив, тел: +359 897 002 313, info@techindustrybg.com,  
http://techindustrybg.com/

Групата SBS Ecoclean (преди Dürr Ecoclean) разработва, 
произвежда и доставя ориентирани към бъдещето ин-
сталации, системи и услуги за индустриално почист-
ване на компоненти и обработка на повърхности. 
Тези решения са водещи в световен мащаб и подпома-
гат предприятия по цял свят да поддържат високо 
качество и да произвеждат ефективно и устойчиво. 
Нашите клиенти са от автомобилната индустрия 
и нейните поддоставчици, както и от множество 
индустриални отрасли – от медицинската техника 
и фината механика, през машиностроенето и опти-
ката, до енергетиката и самолетната индустрия. 
Успехът на Ecoclean се дължи на иновативния подход, 
водещите технологични решения, устойчивостта, 
близостта до клиентите, разнообразието и корект-
ността. Групата има 12 филиала в 9 страни и в нея 
работят близо 800 служители.

При премахването на полярни замърсявания, като соли, емулсии, полиращи пасти и абразив, икономичното решение са водните системи. 
EcoCwave се надгражда лесно и покрива широк спектър от възможности за почистване. 
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Започнете начисто!
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Пет звезди при ефективно 
изработване на фаски
Оформянето на фаски е може би най-често срещаната 
операция при рязане на метали. Може да се намери 
на практика във всеки процес на обработка. Фаски се 
намират върху почти всички външни и вътрешни ръбо-
ве на детайлите. Толкова сме свикнали с наличието на 
фаски в краищата на различни детайли, че понякога не 
се замисляме за важността на тези сравнително малки 
наклонени повърхности. Фаските предотвратяват на-
раняванията на ръцете, улесняват монтажа, намаляват 
концентрацията на напрежения и представляват важна 
част от дизайна на продукта.
Традиционно, изработването на фаски се счита за прос-
та операция. Обикновено се изпълнява от различни 
инструменти за рязане, които не са много сложни. Стру-
гови инструмент или фреза с ъгъл на режещия ръб 45 
°, или свредло с ъгъл 90 ° са типични представители на 
такива инструменти. В същото време полето на прило-
жение на въртящи се инструменти за фаски не е ограни-
чено от типичните операции за изработване на фаски, 
но също така включва отстраняване на осенъци и скося-
ване, подрязване, изработване на задна фаска, V-рязане, 
центрово пробиване и др. Въртящият се инструмент за 
фаски е изключително универсален и в идеалния сце-
нарий трябва да може да изпълнява всички споменати 
операции на обработка, ефективно и ефикасно. Въпре-

ки това, различни обективни ограничения, предимно 
размерни, поставят сериозни пречки при създаването 
на този перфектен инструмент и съществуващите ре-
шения обикновено са далеч от идеалните. Разбирането 
на най-предпочитаните характеристики на инструмента 
от гледна точка на клиента е от решаващо значение за 
проектирането на съвременни инструменти за фаски за 
преодоляване на тези предизвикателства. Особено тук, 
при изработването на фаски, което изглежда толкова 
просто, че понякога дори се пренебрегва, произво-
дителите се стремят да изискват от доставчиците на 
инструменти крайно просто, продуктивно, рентабилно и 
многостранно решение.
Такъв подход отговаря на концепцията на ISCAR за 
модерни интелигентни инструменти. Следвайки този 
принцип, компанията разработи различни въртящи 
инструменти за фаски.
MULTI-MASTER, семейството на ISCAR от съставни 
инструменти със сменяеми режещи глави, предлага ня-
колко варианта на решения за фаски. Икономичните MM 
H глави с два режещи зъба и шлифованите MM E глави 
осигуряват ефективно изработване на фаски и премах-
ване на чепак, особено когато се прилагат за рязане на 
детайли с относително малък размер. Една от глави-
те, мултифункционалната MM HCD (фиг. 1), истински Фиг. 1

Фиг. 2
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шампион поради високата си популярност, е подходяща 
за ефективна обработка на външни и вътрешни фаски, 
премахване на чепак, пробиване на центрови отвори, 
както и за фрезенковане. Тайната на успеха на главата е 
в геометрията на рязане, която се съчетава с отрицател-
ни и положителни аксиални предни ъгли. Принципът на 
дизайна води до силен режещ ръб и отлична стружкочу-
пеща геометрия, който гарантира гладко и леко ряза-
не - дори в неблагоприятни условия на обработка - и 
контролиран поток на стружкоотвеждането. 
Главите с форма на лястовича опашка (Фиг. 2), друг 
MULTI-MASTER продукт, се предлагат с ъгли 45 °, 60 ° и 75 
°. Те са способни да изработват както канали с формата 
на лястовича опашка, така и обратни фаски; многозъб-
ният дизайн на главите осигурява висока производител-
ност при извършване на тази операция.
Пробиването на отвор с фаска с един преход, например 
при предварително пробиване на отвор за резба, е 
предпочитан вариант за всеки производител. Операци-
ята може да се извърши чрез прилагане на комбиниран 
инструмент за изработване на отвори, който комбинира 
функции за пробиване и фрезенковане (фиг. 3). Въпреки 
това, почти безкрайният брой на размери дълбочини 
на отворите значително ограничава възможностите на 
инструмента и технически налага производството на 
много специални версии на инструментите, всяка от 
които е адаптирана към определен размер на отвора. 
Този проблем се преодолява чрез монтиране на скося-
ващ пръстен в тялото на стандартно свредло на ISCAR 
CHAMDRILL в желаното положение според върха на 
свредлото и по този начин конфигурирате инструмент, 
който може да извърши пробиване и фрезенковане в 
една операция.
Един дизайн на инструмент за фаски е предназначен 
специално за малки производители и отдели за под-

дръжка. Това е многофункционална фреза за фаски с 
регулируем ъгъл на режещия ръб. Фрезата разполага с 
въртяща се касета, която носи сменяема пластина. Бла-
годарение на регулируемостта на режещия ръб, инстру-
ментът позволява фрезоване на фаски с различни ъгли 
и елиминира необходимостта от различни инструменти 
за различни ъгли. Ъгловата скала, гравирана върху касе-
тата, прави настройването просто и удобно. Независимо 
от това, "цената" на високата гъвкавост е наличието на 
само един режещ зъб - многофункционалният регулиру-
ем дизайн осигурява само един режещ зъб.
Наскоро стартиралата линия на фрези със сменяеми 
пластини CHAMFMILL на ISCAR е проектирана за пред-
ни и задни фаски (Фиг. 4), като приложенията включ-
ват обработка на малки външни и вътрешни фаски и 
премахване на чепак. Ключовият елемент на тази линия 
е петоъгълна пластина, носена от държачите. Звездо-
образната форма се отличава с 10 режещи ръба: 5 за 
предни и 5 за задни фаски.
Макар да изглежда просто, при проектирането на 
ефективни инструменти за фаски трябва да се вземат 
предвид различни фактори, включително дали фаските 
са външни или вътрешни, закръглянето на остри ръбове 
и премахване на чепаци, фаски в отвори, производител-
ност, гъвкавост и други. На въпроса кой инструмент ще 
се счита за петзвезден продукт, може да се отговори, че 
най-добрият инструмент за фаски е този, който клиентът 
е избрал според нуждите си.

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

Фиг. 3

Фиг. 4
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СпейсКАД ООД стартира 
сътрудничество с ZOLLER
В началото на Октомври 2019 СпейсКАД ООД стартира 
сътрудничество с ZOLLER за внедряване на софтуерното 
решение за измерване и управление на режещи 
инструменти ZOLLER TMS.
Работещо съвместно с пресетерите на ZOLLER, TMS 
позволява създаването на високо автоматизирана, 
управлявана среда за ефективно управление на 
всички процеси, свързани с режещия инструмент в 
прпоизводства с CNC машини.

Управлявайте данните си за всеки режещ инструмент 
- просто и удобно!
Използвайки списъка с инструменти, чертежи и 3D 
модели можете правилно да сглобите инструмента 
си директно на работното си място. Управлявайте 
своите карти за настройка и подгответе необходимите 
инструменти за следващата задача. Можете да започнете 
веднага! Искате ли да инвестирате в система за 
управление на режещите инструменти в средносрочен 
или дългосрочен план? Създавайки ред и управлявайки 
отделните компоненти на режещия инструмент, карти за 
инструменти и техните настройки, вие полагате солидна 

основа за ефективно управление на производствения 
процес.

Интерфейси към CAM и симулационни системи
ZOLLER предлага интерфейси от решенията за 
управление на инструменти TMS до всички водещи CAM 
и симулационни системи. Екранът на CAM интерфейсите 
е особено лесен за използване. CAM операторът ще 
намери своята позната структура на инструментите за 
CAM в потребителския интерфейс на софтуера ZOLLER.
• Подготовка за работа, свързана с производството
• Последователност на процеса
• По-кратки времена на работа
• Производство без колизии на инструмента
• Спестяване на време и разходи

Текущо поддържани CAM системи: 
- CAMWorks, DS Catia, Cimatron, PTC Creo, EdgeCAM, 
Esprit, FeatureCAM, hyperMill, MasterCAM, PowerMILL, 
Siemens NX CAM, Siemens Solid Edge CAM Pro, SolidCAM, 
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SurfCAM, Tebis, TopSolid, Vericut, VirtualGibbs.

 Защо ZOLLER TMS:
• Поддържа „умни“ шкафове с максимална 
прозрачност. Правилното количество инструменти е 
винаги на разположение благодарение на прозрачните 
складови наличности.
• Максимално точна поръчка. Премахнете дългото 
време, прекарано в търсене на инструменти. 
Информацията е на една ръка разстояние, така че винаги 
да знаете къде са вашите инструменти.
• Максимално спестява време и разходи. Бързо 
разпределение на вашите компоненти, достъпни 
веднага за употреба, намалено презапасяване и разходи 
за инструменти.
• Правилното решение за съхранение на всеки 
компонент. Можете систематично да съхранявате най-
различни материали в различните кутии на нашите 
интелигентни шкафове - от инструменти и компоненти 
до консумативи и аксесоари или измервателно-
контролно оборудване.
• Лесно импортиране на данни. Прехвърлете 
съществуващите данни, изтеглете нови данни. 
Прехвърлете съществуващите структури от данни, вече 
записаните данни могат да бъдат използвани повторно, 
изтеглете липсващи данни от облака.
• Досадно въвеждане на данни на ръка? Спестете 
си бедата: Всички налични данни за инструмента 
са в облака от водещи производители и каталози на 
инструменти и са само на едно щракване с мишката 
благодарение на решенията за управление на 
инструменти ZOLLER TMS! Просто изтеглете желаните 
данни в работната станция на пресетера или компютър и 
създайте своя собствена база данни.
• Силни партньори. Machining Cloud, ToolsUnited, 

NOVO, Hoffmann и EWS - ZOLLER може да импортира 
данни за инструментите от тези доставчици с едно 
кликване на мишката. В зависимост от системата могат 
да бъдат импортирани не само отделни компоненти, но 
и цели сглобени възли и инструменти.
• Навременни поръчки за по-ниски разходи за 
съхранение. Вие съхранявате само количеството 
инструменти, от които реално се нуждаете.
• Избягване на прекъсвания. Липсващите елементи са 
нещо от миналото - винаги имате своите инструменти 
под ръка.
• Ефективно съхранение. В комбинация със 
софтуерния модул на ZOLLER за управление на 
местоположението за съхранение можете автоматично 
да търсите в наличностите си за минимални бройки и да 
задействате поръчки директно в софтуерния интерфейс 
на ZOLLER-TMS.
• Пестене на пари. Вие намалявате разходите си за 
инструменти и поръчки и спестявате пари.
• Управление на инструментите, което расте с 
вас: BRONZE, SILVER, GOLD - софтуерът расте с съответно 
на вашите изисквания.

Вижте подробно отделните пакети на ZOLLER TMS тук 
- http://www.spacecad.bg/zoller-tms 

dataFRUIT - първата платформа за IIoT е тук!
Индустриалният интернет на нещата (IIoT) - компонент 
на Industry 4.0 - коренно променя начина на работа 
на бизнеса, особено на големите производствени 
компании. Докато бизнеса се цифровизира, между 
физическите и дигиталните им активи се открива 
пропаст. Industrial IoT осигурява връзката между 
двете. Почти всеки физически обект може да се 
трансформира в IoT устройство, ако може да бъде 
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свързан към Интернет. Това осигурява голяма част 
от данните, които могат да бъдат използвани за 
подобряване на производителността, стимулиране 
на по-доброто вземане на решения и стимулиране на 
иновациите.  Индустриалният Интернет на нещата (IIoT) 
се отнася до огромния брой машини и устройства - или 
„неща“ - бизнес приложения, които сега са свързани 
с Интернет. Защитавайки тези критични оперативни 
данни, IIoT образува затворена, частна интернет мрежа, 
където устройствата могат да комуникират и споделят 
данни с други хора, системи и неща. Тези данни могат да 
бъдат използвани за подобряване на съществуващите 
работни практики и бизнес процеси, както и за 
създаване на изцяло нови начини за правене на неща.
 
 Какви са предимствата на Industrial IoT? 
Тъй като IIoT устройства стават по-малки, по-евтини и по-
интелигентни, те могат да се прилагат почти навсякъде. 
Данните, които те създават, могат да бъдат превърнати 
в полезна представа, която носи невероятни ползи за 
бизнеса, включително:
• Подобрена оперативна 
ефективност. Индустриалният софтуер за IoT 
ви позволява да създавате среди от свързани 
активи, които носят широк спектър от ползи за 
оперативна ефективност. Сензорите, разположени 
в производствените системи, монтажните линии, 
складовете и превозните средства, произвеждат данни, 
които помагат на мениджърите да наблюдават как точно 
даден актив работи и да решават проблеми, преди да 
възникнат.
• Повишена производителност. Индустриалните IoT 
решения предоставят в реално време информация за 
производителността на оборудването и хората, за да 

помогнат за оптимизиране и подобряване на бизнес 
процесите и работните процеси.

• Намаляване на разходите. Разгръщането на IIoT 
предлага големи ползи за спестяване на разходи за 
организациите. Например, промишлените IoT устройства 
могат да спестят драстично от сметките за енергия - с до 
70% при осветление и 30% върху климатик според някои 
оценки.

• Подобрено потребителско изживяване. Поставяйки 
индустриални IoT сензори в рамките на продуктите, 
производителите могат да събират и анализират данни 
за това как клиентите действително използват своите 
продукти - което им дава възможност да подобрят 
бъдещите подобрения и издания на продуктите.

• Намалени отпадъци. Управлението на запасите 
е едно от най-важните предимства на софтуера на 
IIoT. Чрез свързване на IIoT устройства към продукти, 
складове и превозни средства можете да направите 
целия процес на веригата на доставки по-ефективен, 
намалявайки необходимостта от излишен инвентар и 
потенциала за запаси.

• Нови бизнес модели. Индустриалните IoT 
технологии поставят основата за предоставяне на 
нови, иновативни и базирани на данни бизнес модели. 
Например, производителите могат да вземат данни 
от индустриални IIoT от сензори на техния продукт, 
за да предоставят свързани услуги като отдалечена 
диагностика или прогнозна поддръжка.

Интелигентно отдалечно наблюдение и управление 
на производства с CNC машини, електо-механични 
съоръжения, пресови производства, интеграция и 
визулаизация на SCADA данни и още ... Вижте повече - 
http://datafruit.eu/bg/.

Реализирано решение за водни турбини
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Jungheinrich 
Вертикални електро-комисионери 
(Medium and high level order pickers)
Високостелажните комисиониращи електро-повдигачи на 
Jungheinrich от серията EKS с повдигаща се кабина на во-
дача са изключително подходячщи за комисиониране на 
отделни артикули и опаковки от първо ниво на рафтовете 
до височина над 14 метра в тесни и широки коридори.   
При L-изпълнението на повдигачите от серията EKS вода-
чът може да стъпва на платформа, от която да комисиони-
ра свободно, а Z-изпълнението е с допълнително вилично 
ергономично повдигане до 800 мм, което ги прави много 
удобни за комисиониране
Jungheinrich EKS 110 са с товароносимост 1000 кг. висо-
чина на повдигане на платформата от 1200 до 3000 мм и 
височина на комисиониране от 2600 до 4600 мм.
Jungheinrich EKS 210 имат същата товароносимост както 
първа серия, но позволяват достигането на височина на 
повдигане от 3000 до 6000 мм и височина на комисиони-
ране от 4800 до 7800 мм.
За най-високи товарообороти в най-натоварените скла-
дови пространства Jungheinrich предлага EKS 412s. Тази 
мощна машина е с тoвароносимост 1200 кг. достига мак-
симална височина на повдигане от 12 500 мм и позволява 
комисиониране на височина над 14 000 мм.
В комбинация с релсово или индуктивно водене пов-
дигачите от серията EKS допълват пълното продуктово 
портфолио на Jungheinrich – от стандартните ръчноводи-
ми повдигачи до полу-автоматизирани и напълно автома-
тизирани и индивидуализирани логистични системи с ин-
телигентни софтуерни решения, които свързват машини, 
системи и процеси.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов – 
Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, предста-
вител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово.
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"Класик Метал" ЕООД успешно внедри 
нови и алтернативни ресурсни решения в 
производствения си процес чрез изпълнение на 
проект, съфинансиран от Европейския съюз
„Класик Метал” ЕООД, гр. Варна е създадена през 2005 г. 
и се специализира в производство и продажба на метал-
ни конструкции и части от тях по задание на клиента. Ус-
лугите, които предлага дружеството, включват специа-
лизиран разкрой, огъване (под ъгъл, овал), механични 
рязове, рязове с лазер, плазмено рязане, разпробиване, 
студена обработка на метали и др. Основните клиенти 
на компанията са строително - монтажни фирми, друже-
ства, работещи в пътната инфраструктура (строителство 
и сигнализация), промишлени предприятия, рекламни 
агенции и частни лица - за изработка на метални изде-
лия, пана, битови конструкции и др.
„Класик Метал” ЕООД разполага с квалифициран екип, 
който извършва индивидуално обслужване на клиен-
тите с цел максималното покриване на техните нара-
стващи изисквания. За близо петнадесетгодишната 
си история, компанията е утвърдила позицията си на 
пазара като коректен, предпочитан и търсен партньор. 

Поддържането на устойчиво присъствие в условията на 
силно динамична икономическа и конкурентна пазарна 
среда, компанията отдава на непрекъснатия си стремеж 
към подобряване на производствените процеси. За 
неговото постигане дружеството реализира постоян-
ни инвестиционни дейности, свързани с повишаване 
качеството на  предлаганите продукти, намаляване на 
производствените разходи, ограничаване на брака, 
стимулиране на иновационна култура и внедряване на 
нови технологични решения за оптимизиране веригата 
на стойността.
В качеството си на социално-отговорна компания 
фирмата дава своя принос за опазване на околната 
среда, смекчаване на последиците от изменение на 
климата и приспособяване към тях чрез иницииране и 
изпълнение на проекти, допринасящи за повишаване 
на енергийната и ресурсната ефективност посредством 
оптимизиране на употребата на суровина, редуциране 
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на образуваните отпадъци и отпадане на използваните 
спомагателните материали, които представляват опасни 
химични вещества. В тази насока през 2018 г. дружество-
то изпълни успешно проект по процедура за подбор на 
проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за 
малките и средни предприятия” по Оперативна програ-
ма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с 
основна цел „Повишаване конкурентоспособността на 
"Класик Метал" ЕООД чрез оптимизиране на производ-
ствената дейност посредством закупуването на нови 
активи с по-високо ефективни характеристики”.
Вследствие на положителните резултати от успешната 
реализация на проекта, основаващи се на по-високи 
нетни приходи от продажби, нарастваща печалба и 
утвърждаване на дружеството като едно от най-проспе-
риращите и надеждни в своята област, „Класик Метал” 
ЕООД кандидатства в процедура за подбор на проекти 
BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонс-
трационни инициативи за ефективно използване на 
ресурсите” по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 
2014-2020 г. и считано от 27.11.2018 г. е бенефициент по 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG16RFOP002-3.004-0067-C01 „Подобряване на 
ресурсната ефективност чрез въвеждане на пилотни и 
демонстрационни инициативи за ефективно използване 
на ресурсите в "Класик Метал" ЕООД”. Общата стойност 
на проекта е 1 005 000.00 лв., от които 597 975.00 лв. ев-
ропейско и 105 525.00 лв. национално съфинансиране. 
Основната цел на проекта е повишаване на ресурсната 
ефективност чрез внедряване на Система (машина) за 
лазерно рязане с Фибер-оптична светлинна система.
Конвенционалните методи на рязане изискват голям ре-
сурс (машинен парк, оператори, използвани суровини) 
и са свързани с много ръчен труд, образуване на значим 
отпадъчен поток, риск от трудови злополуки и замър-
сяване на околната и работната среда. Новата система 
за лазерно рязане оптимизира употребата на суровини, 
предотвратява генерирането на отпадъци и елиминира 
необходимостта от спомагателни материали, предста-
вляващи опасни химични вещества. Благодарение на 
интелигентната CAD/CAM система металните листи се 
подреждат в оптимална комбинация спрямо зададените 

детайли с цел минимизиране на технологичната фира, а 
поради финото рязане не се образуват изрезки и не се 
налага поправка и преработка на отрязаните детайли. 
Използва се сто процента от металния лист. Инова-
тивното тромболинно движение на режещата глава 
при преместване от една точка до друга съкращава 
до минимум времевия диапазон при работа, а високо-
технологичният самопочистващ се филтър за улавяне 
на праховите частици гарантира поддържане на чиста 
работна и околна среда. 
Високите нива на разходване на природни суровини в 
производството и ниската степен на екологосъобраз-
ност на предприятията се дължат на остарели техноло-
гии и ограничен достъп до нови практики, системи и 
модели за производство. За повишаване на ресурсната 
ефективност е необходима подкрепа, която да насърчи 
предприятията да пристъпят към инвестиции. Устойчи-
вото развитие се гарантира и от обмена на информация 
между партньорите във веригата и между различните 
сектори, относно начините за постигане на ефективност 
на ресурсите може да предотврати генерирането на 
отпадъци, да поощри иновациите и да създаде нови 
пазари. 
Чрез реализация на инвестиционните си намерения 
фирма „Класик Метал” постига увеличаване на произво-
дителността, повишаване на конкурентоспособността 
на предприятието на вътрешни и външни пазари, нама-
ляване на производствените разходи и подобряване на 
ресурсната ефективност чрез преминаване към най-
високо ниво в йерархията при управлението на отпа-
дъците, а именно предотвратяване на тяхното образу-
ване. Представянето на положителните резултати от 
внедреното пилотно технологично решение има силен 
демонстрационен и мултиплициращ ефект, изразяващ 
се в привличането на други предприятия да въвеждат 
нови технологични иновационни решения в процеса 
на производство, а също така и да участват в програми, 
финансирани от Европейския съюз. Не на последно мяс-
то е и обмяната на опит между браншови организации и 
частния бизнес, което от своя страна спомага за разви-
тието на икономиката на страната, постигайки по-голя-
ма синергия в практическото и научно съревнование.
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Турската промишленост счита  
WIN EURASIA за ключов компонент от 
стратегията си за 2020 г.

WIN EURASIA, който събра шестте големи индустриални пана-
ира в света под един покрив и беше домакин на 1400 участни-
ци и 78 000 посетители от 122 държави през март 2019 г., се 
фокусира върху индустриите със стратегическо значение за 
индустриалния износ на Турция през 2020 г.. Генералният ме-
ниджър на Хановерски панаири Турция г-н Александър Кюнел 
заяви, че са включили изложбени площи от широк спектър от 
иновативни индустриални и търговски приложения в областта 
на обработката на ламарина, металорежещата и формовъчна 
промишленост, както и че са установили специални връзки 
с Асоциацията на турските производители на машини в тези 
отрасли, които са заявили: „ В Турция осъществихме значител-
ни реформи през 2019 година, а 2020 г. ще бъде годината, през 
която трябва да бъде реализиран съществен скок. Нашите 
международни панаири в индустрията ще играят ключова 
роля за ускоряване на този импулс. “
Събирайки цялата екосистема, необходима за бъдещите 
фабрики, от обработка на ламарини до металообработващи 
технологии, технологии за автоматизация на електрическо и 
електронно оборудване, хидравлични и пневматични съоръ-
жения до интралогистика, WIN EURASIA ще се проведе от 12 до 
15 март 2020 г., в Конгресния и изложбен център на Tüyap Fair. 
Панаирът ще се съсредоточи също върху вътрешните произ-
водствени отрасли с висока добавена стойност на експортната 
промишленост на Турция и ще предложи на изложителите и 
посетителите възможност да видят технологични иновации 
от първа ръка, включително автоматизация, цифровизация и 
Интернет на нещата.
Отбелязвайки, че предприетите мерки за укрепване на об-
работващата промишленост в Турция и прилагането на нови 

приложения увеличиха допълнително обема на производ-
ството, каза г-н Кюнел,
„Турция преминава през нова фаза, за да засили икономиче-
ският си растеж и да премине към още по - модерно произ-
водство. Считаме стимулите, предлагани на производителите 
и мерките насочени към стимулиране на производството и 
износа, като значими. Като поддръжник на постиженията на 
Турция в индустрията, ние поемаме решаваща роля чрез WIN 
EURASIA във връзка с увеличаването на вътрешното потребле-
ние и износа на продукти с висока добавена стойност. "
Подчертавайки важната роля на машиностроителната индус-
трия за износа на Турция, а WIN EURASIA е една от най-мощ-
ните платформи, която може да покаже пълния потенциал на 
тази индустрия, допълни г-н Кюнел,
„WIN EURASIA е един от големите панаири с най-висок меж-
дународен потенциал за високотехнологичната индустрия за 
производство на машини по отношение, както на изложители, 
така и на посетители. Ние организираме този панаир в сътруд-
ничество с водещите компании от бранша, като се фокусираме 
върху области, които предлагат висок потенциал за износ. 
Тази година разширихме обхвата на панаира с определени 
нови страни като потенциални участници. Благодарение на 
WIN EURASIA 2020, ние се стремим да предложим повече доба-
вена стойност на турската индустрия. "
„С нашите водещи световно известни конкурентоспособни 
марки ние ще покажем непрекъснато развиващата се произ-
водствена мощ на нашата страна във WIN EURASIA.“
Потвърждавайки, че Турция произвежда машини, които могат 
да се конкурират по отношение на технологията, цената и про-
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изводителността, генералният секретар на Асоциацията на 
турските производители на машини (MIB), Наил Тюркер, каза:
„Машиностроителната индустрия на страната ни има 
значителен дял от нашия износ и делът й се увеличава с 
всеки изминал ден. Ние обръщаме специално внимание на 
международните панаири в индустрията, които се ангажират 
да подкрепят успеха на нашите производители, които вече 
са постигнали голям напредък по отношение на глобалната 
конкуренция и спомагат за разширяване на техния дял в 
глобалния пазар. Следователно, WIN EURASIA 2020, който 
комбинира шест подотрасъла, които представляват основата 
на машиностроенето и широкото му приложение ще допри-
несе значително за успеха на нашите производители.
Със своята обновена концепция панаирът, който изигра 
основна роля в износа на турската металообработваща 
индустрия, ще бъде един от най-важните компоненти на WIN 
EURASIA, един от по-големите панаири на производствената 
индустрия в Евразия.

С WIN EURASIA, съсредоточена специално върху цифровиза-
цията в индустрията, местните и чуждестранните компании 
биха имали възможност да представят своите най-съвремен-
ни технологични продукти и услуги в Истанбул. Панаирът ще 
бъде витрина, където международни компании, включително 
индустриални гиганти, ще се състезават в представянето на 
своите роботи, технологии за автоматизация, ИТ софтуерни 
решения, както и мрежови платформи.
През март 2019 г. панаирът представи под един покрив 
металообработването EURASIA, повърхностните технологии 
EURASIA, заваряването EURASIA, IAMD EURASIA, промишле-
ните енергийни системи EURASIA и CeMAT EURASIA, шестте 
водещи международни търговски панаири в Евразийския 
регион, и участваха близо 1400 изложители и 78 000 посети-
тели от 122 държави. WIN EURASIA има за цел да продължи 
да бъде водещата платформа за дигитална трансформация 
на 360-градусовата производствена индустрия и през 2020 
година.
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