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OPTIME C1 - ЕВОЛЮЦИОННО НАЙ-НОВОТО МАЗАНЕ
OPTIME C1 добавя функция за наблюдение на мазането към едноточковата система за 
мазане Concept1. Най-важните предимства:

- Контролира целият процес на мазане;
-  Ранно елиминиране на редица източници на грешки;
-  Статусът на всички места на мазане е достъпен по 

всяко време;
-  Визуализиране на мобилен телефон или компютър;
- Дистанционно настройване на мазането;
-  Трудоемките и рисковани проверки на място стават 

излишни. 
ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ 
София 1750, бул. Цариградско шосе 40
www.schaeffler.bg
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АКО ДЪРЖАВАТА НЕ ПОДКРЕПИ СЪЗДАВАНЕТО НА 
ФИРМЕНИ ИНОВАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ, ТЯ ЩЕ ОСТАВИ 
ИНДУСТРИЯТА НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА

 Разговор с 
г-жа Мариана 
Печеян, 
Управител на 
ВСК Кентавър

ААВВТТООММААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ  
ИИ  ДДИИГГИИТТААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ



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
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www.shell.com/lubricants

WORKS HERE.
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CERB GROUP ® е доказан лидер в сектора на енергийните ремонти в 
България и добре познат и търсен партньор в Югоизточна Европа. И това 
не е случайно - групата има най-ценния капитал - комбинацията от опит, 
квалифицирани кадри и непрекъснат стремеж за развитие.

Високотехнологични решения в 
соларната енергетика

+359 (2) 8105 454 info@cerb.bg www.cerb.bg ул. Локомотив 1, гр. София

Since 1948.

Лабораторен комплекс - високоволтова лаборатория;
лаборатория за вибродиагностика и балансиране;
лаборатория за анализ на трансформаторно масло;
орган за контрол на металиСервизиране, поддръжка и 

производство на трансформатори

Сервизиране и поддръжка на 
въртящи се електрически машини

Механична обработка на метали. Леене на
черни и цветни метали. Термообработка

Доставка на електроенергийно оборудване за
ниско, средно и високо напрежение

Електроизграждане на мрежи и уредби за
ниско и средно нарежение

Сервизиране и поддръжка на 
стъпални регулатори

Транспорт на тежки товари
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 1000 София, пл. Света Неделя № 16, етаж 6, офис 9, Тел.: +359 2 963 3532, Моб.: +359 896 778 070, 
Е-мейл: basel@basel.bg, Уебсайт: www.basel.bg 

Ивайло Колев

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Над 120 изложители ще се включат в индустриалното 

изложение MachTech&InnoTech 2022 4

Австрийски фирми представят иновативни  

продукти и решения от машиностроенето и 

металообработката 6

76-о издание на Международния технически панаир, 

19 - 24 септември 2022 г. 8

Силно индийско участие на Международния 

технически панаир от 19 до 24 септември 2022 г. 8

ИНФОРМАЦИЯ

Bosch Rexroth укрепва заводската автоматизация  

чрез придобиване на мажоритарен дял в  

Kassow Robots  10

Sumitomo Cyclo Drive Германия спечели наградата 

HERMES AWARD 2022  13

TUAKA™ - Задвижващи механизми 14

SPARTACUS от Rise – нов стандарт за хидравлични 

боларди 16

Соларно оборудване на топ марки, доставено от днес 

за утре 18

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Сигурността при Индустрия 4.0 - на кръстопътя  

между информационните и производствените 

технологии  20

Създавайте продукти от световна класа, като 

използвате най-новите производствени техники 23

ТЕХНОЛОГИИ

Безчеткови двигатели с постоянни магнити 26 

Георги Стоянов –Изпълнителен директор  

на Динамо Сливен АД

Правилният инструмент за CNC технология 31

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

JUNGHEINRICH RETRAK®   34

ИНТЕРВЮ

Арексим инженеринг - компания, на която може да се 

разчита!

От идеята, през дизайн, технологична разработка и 

доставката на серийни продукти! 

Всичко под един покрив. 36

брой 07-08/2022, година LXXI

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

СЪДЪРЖАНИЕ
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През последното десетилетие станахме 
свидетели как едно българско събитие в сферата 
на металообрабоотката, автоматизацията и 
роботизацията стана водещ формат за Балканите и 
Източна Европа. Това е изложение MachTech&InnoTech, 
а 13-ото му издание, което обещава среща с 
изложители от Европа и Азия, предстои от 13 до 16 
септември в София, затвърждавайки международната 
му репутация. 

Българското индустриално бизнес изложение ще 
заеме 10 000 кв.м. от площите на Интер Експо Център. 
Над 120 фирми, български и чуждестранни, ще имат 
щандове в залите на международния изложбен 
център. „До този момент финално участието си са 
потвърдили компании от България, Чехия, Австрия, 
Германия, Италия, Турция, Румъния, Китай“, поясняват 
организаторите от Интер Експо Център. И допълват, 
че дори и в настоящия момент се водят разговори с 
компании, желаещи да участват като изложители. 

Какво ще предложи MachTech&InnoTech 2022?

От 13 до 16 септември присъстващите ще откриват 
глобалните трендове и иновации в двете зони на 
изложението – MachTech и на InnoTech. В зоната на 
MachTech се представят металорежещи и обработващи 
машини, технологии за заваряване, машинно 
проектиране и машини за термообработка, лазерни 

технологии, хидравлика и пневматика за индустрията. 
InnoTech съсредоточава вниманието върху софтуера 
и индустриалните мрежи, 3D технологиите, системите 
за автоматизация, електрониката, роботиката и 
проектирането.

Над 250 ще бъдат представените брандове на 
MachTech&InnoTech 2022. Сред тях ще бъдат 
иновациите от Trumpf, Mazak, Fanuc, Karmet, Bodor, 
KUKA, Haas, Amada, Messer Siemens и много други.

Основен акцент организаторите поставят и върху 
съпътстващите събития от 13 до 16 септември. 
Международна конференция за актуалните теми в 
сектора ще се проведе през първия изложбен ден. 
Реализирано с общите усилия на Интер Експо Център 
и Българска браншова камара-машиностроене, 
събитието ще постави на дневен ред много теми, 
сред които са интердисциплинарните умения, 
киберсигурността, лидерството. „В Международната 
конференция ще участват български и чуждестранни 
лектори от най-голямата международна 
работодателска организация CEEMET“, информират 
организаторите.

www.machtech.bg.

Над 120 изложители ще се включат 
в индустриалното изложение 
MachTech&InnoTech 2022
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За пореден път Advantage Austria в България организира 
Австрийски групов щанд на изложението 
Mach Inno Tech, което ще се проведе от 13 до 16 септември 
2021г. в Интер експо център, София. 

Участващите австрийски фирми са:
• Austrian Business Agency – агенцията консултира безплатно 
по финансови, правни и др.теми потенциални инвеститори, 
които искат да стартират дейност в Австрия,
• AUWA Umwelttechnik & Recycling Handels  – предлагат 
преси за балиране, техника за раздробяване, техника за 
пресяване, подемно-транспортна техника, брикетиращи 
преси, вибрационни сита и сортировъшни линии,
• Cargo partner - международна логистична компания, която 
предлага въздушен, морски, сухопътен транспорт и складови 
решения в цял свят,
• HellermannTyton – продукти за групиране, закрепване, 
преработване, свързване, изолиране, защита и маркиране на 
кабели,
• IMS Austria - неръждаема стомана, калибрована стомана, 
инструментална стомана, конструкционна стомана, 
инженерна стомана, тръби и алуминий, 
• voestalpine High Performance Metals International - 
производител на инструментални стомани, бързорезни 
стомани, както и на специални материали с марката BÖHLER с 
над 130-годишен опит и множество заводи в Европа и в целия 
свят,
• Wittmann Battenfeld – световен производител на 
висококачествени машини за леене под налагяне,
• WIFI International – обучителният институт на Стопанска 
камара на Австрия, който организира разнообразни обучение 
за австрийските фирми. 

Изделията на австрийската металургия, независимо 
дали става дума за машини, безшевни стоманени тръби 
или валцувани продукти от алуминий, са търсени в 
цял свят. Фирмите в бранша инвестират сериозно 
в научно-изследователска дейност и технологии, а 
това прави австрийската металургия чиста, модерна, 
енергийно ефективна и актуална, както по отношение на 
производствените методи, така и на дигитализацията на 
фабриките.
Двустранните търговски отношения между България 
и Австрия са много добре развити – Австрия е един 
от традиционните и важни търговски и икономически 

партньори на България. Българските фирми основно изнасят 
към Австрия машини (мотори, климатични системи), но 
също така и дрехи, ски и други спортни стоки, продукти от 
химическата индустрия и др. 
От Австрия основно се внасят превозни средства и трактори, 
машини, лекарства, електрически продукти и пластмасови 
изделия. 
Австрийската машиностроителна и металопреработваща 
индустрия  е един от водещите браншове на австрийската 
икономика. Делът на износа възлиза на около 78 % от 
производството, от тях три четвърти се реализират на 
европейския пазар. Почти една четвърт от целия австрийски 
износ се пада на машиностроенето. 
Машиностроителна и металопреработваща индустрия е 
една от ключовите индустрии на Австрия като икономически 
притегателен център. С около 145 000 заети в 1 300 
предприятия тя създава над 30 % от работните места в 
промишлеността. 
При разработването и производството на металообработващи 
машини и оборудване много австрийски фирми са водещи 
световни лидери в своя сегмент и изнасят най-съвременни 
съоръжения:
• металообработващи машини за обработката на метали 
• машини за производство и обработка на метали 
• машини и съоръжения за валцови и леярски цехове

За Advantage Austria 
ADVANTAGE AUSTRIA с мрежа от 100 офиса в над 70 страни 
предлага на австрийските компании и техните международни 
бизнес партньори разнообразие от услуги. Advantage 
Austria в София представлява Стопанска камара на Австрия 
и съществува повече от 55г. в България. Основната задача 
на офиса е да съдейства за постоянното подобряване и 
разширяване на бизнес отношенията между Австрия и 
България. За тази цел се провеждат пазарни проучвания в 
различни сфери, осъществяват се контакти между австрийски 
и български фирми, организират се участия в панаири и 
изложения и се провеждат редица други мероприятия. 

За повече информация: 
Петя Галинова 
Advantage Austria 
Е sofia@advantageaustria.org 
T +359 2 452 29 65 
M +359 888 28 43 48

Австрийски фирми представят 
иновативни продукти и 
решения от машиностроенето 
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По-малко от месец остава до началото на 76-ото 
издание на Международния технически панаир. 
То ще се проведе от 19 до 24 септември 2022 г. в 
Международен панаир Пловдив. Престижната проява 
е утвърдено събитие в изложбената индустрия 
на Югоизточна Европа. Тя е запазената марка в 
130-годишната история на Пловдивския панаир. 

По традиция събира индустриалните лидери 
и привлича с възможностите за нови бизнес 
перспективи. Има характеристиката да отразява 
тенденциите в икономиката и да чертае посоките 
на развитие в индустрията. Фирми и компании от 
цял свят се възползват от шанса да демонстрират 
конкурентните си предимства и иновации пред 
многохилядна аудитория. Същевременно разполагат 
с опцията за директна делова комуникация и нови 
успешни партньорства. 

76-ото издание комбинира няколко специализирани 
изложби, посветени на машиностроенето, 
дигиталните технологии, строителството, зелената 
икономика и екопроизводството, химическата 
индустрия. Специален акцент в предстоящия 

25 водещи компании от Република Индия ще участват в 
76 –ото издание на Международния технически панаир 
в Пловдив. Те ще представят индустриални технологии, 
машини и съоръжения в Международен панаир 
Пловдив от 19 до 24 септември 2022 г. 

Сред тях са утвърдени производители и търговци в 
стоманодобивната промишленост, минната и сондажна 
индустрия. Лидери в бранша ще покажат платформи 
и аксесоари за бетонопроизводство, шлифовъчна и 
фрезовъчна техника. Качествено оборудване и резервни 
части за селскостопанска и строителна техника ще 
демонстрират утвърдени компании от южноазиатската 
страна. С богата експозиция се включват и 

форум е електромобилната индустрия. Под надслов 

„Предизвикай бъдещето!“ ще бъдат представи 

концепциите за нова мобилност и достиженията 

на производителите на автомобили (електрически 

и хибриди), тягови батерии, споделено пътуване, 

зарядна инфраструктура и други компоненти, които 

оформят транспорта на бъдещето. 

производители на машини за полимерни изделия и 
фирми, специализирани в производството на всякакъв 
вид хартия. Автомобилостроенето и аерокосмическата 
индустрия ще бъдат представени от световно признати 
компании в областта на производството и доставките на 
високо прецизно обработени компоненти. 

Традиционно добрите българо-индийски отношения 
са солидна база за разширяване на икономическото 
сътрудничество и стокообмена между стопанските 
субекти. Участието на толкова авторитетни фирми 
и компании от Индия в Международния технически 
панаир е оптимистичен знак за перспективно развитие 
на търговските връзки. 

76-о издание на  
Международния технически 
панаир, 19 - 24 септември 2022 г.

Силно индийско участие на 
Международния технически панаир 
от 19 до 24 септември 2022 г.



www.beside.bg

Бариери и автоматика от - Италия
София, продажби – бул. Ситняково № 50А, тел. 02 9443016, 9445227
София, сервиз и инженеринг – ул. Оборище № 102, тел. 02 9442263, 9442236
Бургас – ул. “Цар Симеон I” №74, тел.: 056 821074, 0878 448844
Варна – бул. “Вл. Варненчик” №142-144, тел.: 052 601673, 0878 225522
В. Търново – бул. “България” №22, тел.: 062 620563, 0878 558855
Пловдив – ул. “Родопи” №4, тел.: 032 660576, 0878 336633

750лв
без ДДС 935лв

без ДДС

395лв
без ДДС 1785лв

без ДДС
с височина до 2,50м.
вкл. приемник
1 бр. дистанционно

KIT JIM
Автоматика за 
секционни врати

размер на крилото до 2,10м. 
и тегло до 350 кг, вкл. приемник
1 бр. дистанционно

KIT BOB
Автоматика за 
двукрили врати

греда до 4,2м.
вкл. приемник
UPS с акумулатори и 1 бр. дистанционно

LADY 4
Бариера – бърза 

портал до 500 кг. 
вкл. 4 м рейки
1 бр. дистанционно

KBULL 5M 
Автоматика за 
плъзгащи врати
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 Bosch Rexroth ще разшири гамата си 
от колаборативни роботи.

 Благодарение на седемте си оси, 
коботите от Kassow Robots могат да 
работят в много тесни пространства 
и да покриват широк спектър от 
приложения.

 Придобиването позволява на Bosch 
Rexroth да предлага решения на 
едно гише, особено за индустрията 
на потребителските стоки и 
мобилни устройства, включително 
производството на батерии, 
както и за производството на 
полупроводници.

Bosch Rexroth инвестира в заводска 
автоматизация: Компанията планира 
да придобие мажоритарния дял в 
Kassow Robots ApS със седалище 
в Копенхаген (Дания) и по този 
начин да разшири портфолиото си 
за фабриката на бъдещето. Kassow 
Robots разработва и произвежда 
роботи (коботи) за индустриални 
приложения с около 25 сътрудници 
в техните обекти в Копенхаген и 
Прага (Чешка република). Bosch 

Rexroth и Kassow Robots подписаха 
съответен договор на 18 март 
2022 г. И двете страни се съгласиха 
да запазят поверителността на 
покупната цена. Сделката подлежи 
на антитръстово одобрение.

„Колаборативните промишлени 
роботи са друг важен градивен 
елемент за универсалната фабрика 
на бъдещето“, каза д-р Марк 
Вухерер, член на Изпълнителния 
съвет на Bosch Rexroth, който 
ръководи продажбите и заводската 
автоматизация. Леките роботи 
от Kassow Robots могат да се 
използват по различни начини в 
индустриалното производство. 
Коботите имат голям полезен товар 
и обхват и могат да се използват в 
най-тесните пространства: Със седем 
оси, кобот от Kassow Robots може 
да хваща предмети зад ъглите като 
ръка – уникална гъвкавост на пазара 
до момента.

„Има огромно търсене на гъвкави 
роботизирани системи. През 
следващите години се очаква 
пазарът на коботите да нараства с 

15 до 20 % всяка година. Искаме да 
се възползваме от този потенциал 
и да разширим нашето портфолио 
с колаборативни роботи от Kassow 
Robots. Това ще бъде от полза 
по-специално за нашите клиенти 
в индустрията за потребителски 
стоки и мобилни устройства, 
включително производството на 
батерии, както и в производството 
на полупроводници“, каза Вучерер. 
През 2019 г. глобалните продажби 
на коботи възлизат на около 670 
милиона долара (източник: Interact 
Analysis, 2021 г.).

Bosch Rexroth ще улесни 
глобалното разрастване на 
Kassow Robots
„В лицето на Bosch Rexroth 
намерихме партньор, който 
е международен лидер в 

BOSCH REXROTH УКРЕПВА ЗАВОДСКАТА 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕ НА 
МАЖОРИТАРЕН ДЯЛ В KASSOW ROBOTS
ДАТСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕДЛАГАТ КОБОТИ С УНИКАЛНА ГЪВКАВОСТ

Д-р Марк Вучерер, член на Изпълнителния съвет на Bosch Rexroth и 
Кристиан Касов, управляващ директор и съсобственик на Kassow Robots, 
подписаха планираната сделка в Копенхаген.

Силен — бърз — прост: Лекият робот KR810 има полезен товар до 10 kg, 
обхват от 850 mm, скорост от 225 градуса/секунда и 7 степени на свобода.
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автоматизацията на заводите 
и който може да ни помогне да 
разширим нашите бизнес дейности. 
Това ще ни позволи да стъпим на 
нови пазари за нашето портфолио 
от коботи“, обясни Кристиан Касов, 
основател, управляващ директор 
и съсобственик на компанията. От 
началото на продажбите на първите 
два модела кобот през 2019 г. гамата 
от продукти на компанията нарасна 
до пет колаборативни модела 
роботи. Те предлагат обсег на 
действие от 850 до 1800 милиметра, 
полезен товар от 5 до 18 килограма 
и могат да постигнат съвместни 
скорости до 225 градуса в секунда. 
Всички модели имат седем оси 
и са лесни за програмиране и 
управление. Софтуерът предоставя 
модулна платформа, позволяваща 
лесно интегриране на периферни 
устройства като захващащи 
устройства, системи за зрение 
или други персонализирани 
функционалности.

Благодарение на комбинацията от 
обхват и полезен товар, коботите 
могат да изпълняват широк спектър 
от автоматизирани задачи: от 
опаковане, машинно зареждане и 
приложения за вземане и поставяне 
до визуален контрол на качеството. 
В сравнение с по-малките 
индустриални роботи, разходите 
за интеграция са много по-ниски. 
Присъщата на коботите безопасност 
и по-ниската им маса изискват 
по-малко усилия, за да бъдат 
безопасни. От 2019 г. Kassow Robots 
вече продава коботи в по-нисък 
трицифрен диапазон. Bosch Rexroth 
планира значително разширяване 
на бизнеса в международен план.

Bosch Rexroth разработва 
фабриката на бъдещето
Само подовете, таваните и стените 
ще бъдат неподвижни. Всичко 
останало ще бъде взаимнозаменяемо 
и гъвкаво – така Bosch Rexroth вижда 
фабриката на бъдещето. Компанията 
непрекъснато лансира решения, 
които се вписват оптимално в тази 
концепция. Неговото портфолио 
включва софтуер за производствени, 

задвижващи и контролни технологии, 
цифрови асистентски системи за 
служители, както и интелигентни 
производствени и транспортни 
роботи. С коботите от Kassow Robots 
към портфолиото на Rexroth бяха 
добавени колаборативни роботи 
с широк спектър от приложения в 
заводи. 

Относно Bosch Rexroth:

В Bosch Rexroth работят повече от 
29 600 служители като световен 
екип, за да разработят безопасни, 
ефективни, интелигентни и 
високопроизводителни решения 
за областите на заводската 

автоматизация, мобилните 
приложения, както и машинните 
приложения и инженеринга. 
Със своята гама от различни 
технологии, цифрови услуги и 
цялостно обслужване Bosch Rexroth 
действа като надежден партньор за 
производителите и потребителите 
на машини. Компанията разработва, 
произвежда и продава своите 
компоненти и системни решения 
в повече от 80 страни и генерира 
приходи от около 5,2 милиарда евро 
през 2020 г.

За повече информация посетете 
www.boschrexroth.com
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Перфектното взаимодействие между човек и машина е в основата на цялата ни работа.
С най-голяма страст и усет към най-големите и най-малките детайли, нашите инженери извеждат 
ДНК-то на Sumitomo Drive Technologies на следващото ниво с фамилията продукти TUAKA.

Добре дошла TUAKA. Добре дошло бъдеще.

TUAKA.
СЪВЪРШЕНСТВО В ДВИЖЕНИЕ.

ПРЕЦИЗНОСТ

PRECISION

СИГУРНОСТ

SAFETY

ДИНАМИЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ
 НА ДВИЖЕНИЕТО

DYNAMIC MOTION
CONTROL

КОМПАКТНОСТ

COMPACTNESS

CONFIGURABILITY

КОНФИГУРИРУЕМОСТ

RESISTANCE

ИЗДРЪЖЛИВОСТ
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02

COMPACTNESS

CONFIGURABILITY

03

Sumitomo Cyclo Drive Германия спечели 
наградата HERMES AWARD 2022
Компанията беше отличена за напълно интегрирано 
устройство, което ще намери приложение в 
роботката и технологиите за автоматизация. 
Бетина Щарк-Ватцингер, федерален министър на 
образованието и научните изследвания, връчи 
наградата на 29 май 2022 на церемонията по 
откриването на HANNOVER MESSE в присъствието на 
федералния канцлер Олаф Шолц. 

Тази година журито с председател проф. д-р инж. 
Раймунд Нойгебауер, президент на Fraunhofer 
Society, награди продукт, който е идеално 
пригоден за използване и реализация на бързо 
развиващия се пазар на роботи и роботизирани 
системи. Награденият продукт TUAKA представлява 
напълно интегрирано задвижване. Трансмисията, 
двигателят и управлението с функции за безопасност 
са изцяло нови. Благодарение на сензорите и 
термичното управление, продуктът е подходящ 
за високопрецизни и чувствителни приложения 
в роботиката и за взаимодействие с операторите. 
Модулната концепция и системите от градивни 
блокове позволяват специфична за приложението 
конфигурация на необходимия хардуер.

„Многобройните отлични заявки от голямото 
разнообразие от технологични области и индустрии 
бяха много впечатляващи и тази година“, казва проф. 
Раймунд Нойгебауер, президент на Fraunhofer-

Gesellschaft и председател на журито за наградата 
HERMES. „ Sumitomo Cyclo Drive Germany GmbH стана 
достоен носител на наградата HERMES, компанията 
убедително демонстрира своите иновативни 
възможности с продукта TUAKA.“

„Наградата HERMES отново беше присъдена на 
компания, която е участвала на HANNOVER MESSE в 
продължение на много години и вече е представила 
множество иновации на изложението. Радвам се, че 
Sumitomo Cyclo Drive Германия получи наградата 
HERMES за този изключителен продукт. Това е 
Оскар на индустрията“, казва д-р. Йохен Кьоклер, 
председател на борда на директорите на Deutsche 
Messe AG.

 Наградата HERMES е международната технологична 
награда на HANNOVER MESSE и се присъжда 
ежегодно на Търговският панаир. Тя е насочена 
към всички компании и институции участващи на 
HANNOVER MESSE. Награждават се изключителни 
продукти и иновативни решения с особено висока 
степен на технологична иновация. Наградата бе 
връчена по време на церемонията по откриването на 
HANNOVER MESSE.

За повече информация:

http://www.atlas-technik.com/
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Запознайте се с TUAKA™

Изцяло новото семейство иновативни задвижващи 
механизми на Sumitomo Drive Technologies

Семейството задвижващи механизми Tuaka е 
изключително надеждно и безопасно базирано 
на широка качествена платформа от знания и 
дългогодишен опит при разработката. Системната 
интеграция става лесна и рентабилна, като за целта 
е необходимо минимално време. Резултатът е по-
бърза стратегия за пускане на пазара. Можете 
да използвате задвижващите механизми Tuaka в 
различни конфигурации, което позволява по-лесно 
развитие.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ПРЕЗ 2023 Г

Базовият модул на Tuaka съчетава добре 
познатата ECY предавка с мощен сервомотор. 
Частите са перфектно съчетани за максимална 
производителност. Каквато и конфигурация да се 
използва, всички компоненти осигуряват кух вал.

Този задвижващ механизъм може да включва система 
с единичен или двоен енкодер и има ефективна 
спирачка. Цялото модулно задвижване се състои 
от сензор за въртящ момент и надежден драйвер с 
гъвкава система за безопасност. Всичко това може 
да се комбинира с възможно най-високото ниво 
на интеграция, което прави Tuaka едно от най-
компактните решения от този вид.

Благодарение на многото си конфигурации, TuakaTM 
може да се използва в роботиката и всякакви 
прецизни приложения. В резултат на гъвкавостта на 
системата могат да бъдат реализирани множество 
комбинации за оптимална производителност. Имате 
свободата да се съсредоточите върху основната 
си компетентност, докато Sumitomo предоставя 
оптималното системно решение за вас.

За повече информация:

http://www.atlas-technik.com/

TUAKA™ - Задвижващи механизми
Перфектното взаимодействие между човек и машина е в основата на цялата 
работа на компанията. С най-голяма страст и усет към най-големите и най-
малките детайли, инженерите извеждат ДНК-то на Sumitomo Drive Technologies 
на следващото ниво с фамилията продукти TUAKA™.
Добре дошъл TUAKA™. Добре дошли в бъдещето.
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Tuaka™ Active

 Gearbox + Motor

Tuaka™ Servo
Gearbox + Motor + Encoder

Tuaka™ Drive
Gearbox + Motor + Safety 
Features (SBC, STO)



 ... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ 
ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

София 1505 //// ул. Оборище 102 

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

Електроизолационни 
материали за 

трансформатори

Стъклотекстолити, 
текстолити, 

композитни материали

Електроизолационни 
материали за 
ел. мотори

Лакове 
и смоли

Кабели и 
проводници

Термозащити и 
защити по ток

Вентилаторни 
перки и кожуси

Кондензатори и 
релета

Варистори Шпонки

WEIDMANN

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

• 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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Spartacus е най-новата иновация от гамата боларди 
произведени от Rise, компанията от Benincà Group, 
специализирана в системите за безопасност и 
управлението на достъпа. Представен на последното 
издание на Sicurezza Fiera Milano, панаира за сигурност 
в Милано, през ноември 2021 г., Spartacus вече е и на 
българския пазар.

Spartacus е маслено-динамичен болард с независима 
хидравлична помпа за всеки стълб. Пътните стълбове 
от ново поколение зачитат естетическите нужди във 
всички контексти, в които се използват, от градски 
центрове до частни жилища. Както всички свои 
предшественици, болардът Spartacus, произведен от 
Rise, гарантира високи технически и функционални 

стандарти. Хидравличната технология е идеална за 
минимизиране на износването и напрежението върху 
механичните компоненти, но освен това, всеки аспект 
на дизайна е разработен, за да гарантира възможно 
най-високо качество и функционалност на употреба. 
Всеки болард включва независима хидравлична помпа, 
която гарантира работни цикли до 3500 на ден. Корпусът 
на Spartacus е с диаметър 275 мм и се предлага в два 
варианта на височина: 600 и 800 мм. Неговият дизайн 
също предлага две опции – черен и инокс.

Всеки модел от линията Spartacus включва LED системи 
за визуална сигнализация на препятствието и система 
за сигурност, която улеснява отключването в случай на 
прекъсване на електричеството.

Фирма Бисайд е филиал на компанията Beninca в 
България и предлага на нашия пазар продуктите от 
гамата боларди произведени от фирмата Rise.

За повече информация:

София 1505 ул. “Оборище” № 102, ет.2, офис 5

02/944 22 36; 944 22 63; 944 33 42

info@beside.bg

https://beside.bg/contacts/

SPARTACUS от Rise – нов стандарт 
за хидравлични боларди
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СОЛАРНО ОБОРУДВАНЕ НА ТОП МАРКИ, 
ДОСТАВЕНО ОТ ДНЕС ЗА УТРЕ

Соларно оборудване на водещите световни 
марки доставя „от днес за утре“ „АмонРа 
Енерджи“ АД. 

Фирмата е един от утвърдените доставчици на 
Балканския полуостров на фотоволтаични 
модули, инвертори и конструкции за соларни 
системи. Има представителства в България, 
Румъния, Македония, Албания, Сърбия, Украйна 
и Турция.

Над 200 продукта за соларни системи 
на Premium марки.

„АмонРа Енерджи“ АД предлага на крайни 
клиенти и фирми-инсталатори над 200 различни 
продукта на premium световни производители на 
фотоволтаични системи за трите основни 
сегмента на пазара:

· Residential – от 30 до 50 KW

· Utilities – от 50 KW до 2 MW

· Commercial – големи промишлени паркове с цел 
производство на енергия.

„АмонРа Енерджи“ АД осигурява постоянна 
наличност в складовите си бази и в сервизни 
центрове на това оборудване.

Фирмата е единствената в Източна Европа, която 
доставя и инвертори за напоителни системи в 
земеделския сектор.

„АмонРа Енерджи“ доставя надеждно и бързо 
всичко, което е необходимо за една 
фотоволтаична система. Може да съдейства и с 
доставката на големи мощности директно от 
производителя.

Сертифициран сервизен 
център
Освен доставчик на premium фотоволтаично 
оборудване, „АмонРа Енерджи“ е и 
сертифициран сервизен център в България на 
всички световни марки, които предлага.

Компанията има обучителен център за 
фирмите-инсталатори за работа с продуктите 
на всяка соларна марка. Осигурява денонощна 
техническа поддържка.

Освен соларни панели, инвертори и покривни 
конструкции, „АмонРа Енерджи“ предлага и 
горивни клетки, батерии, структури и 
компоненти за сглобяване, свързване и монтаж 
на соларните системи. 

Особено внимание се отделя на системите за 
съхранение. При тях „АмонРа Енерджи“ има 
собствени разработки и модели, които се 
продават в 15 държави по света.

Всичко от световната соларна 
енергетика под един покрив, 
включително собствени разработки.

Екип от 50 специалисти със сериозен опит в енергетиката
В „АмонРа Енерджи“ работят над 50 специалисти по соларна енергетика. Те имат опит и експертиза в 
инсталирането на соларни системи / покривни централи на Балканския полуостров и в Централна и 
Западна Европа (Холандия, Германия). Те предоставят на клиентите си и консултации за избора, 
планирането, проектирането, изграждането и инсталирането на фотоволтаични системи.
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Фотоволтаични панели
В областта на ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ПАНЕЛИ 
„АмонРа Енедржи“ предлага следните основни 
марки: JA Solar, SunTech, Canadian Solar, ZnShine, 
Trina Solar и SunMan. 

„АмонРа Енерджи“ АД доставя панели и за 
специални цели, например гъвкави или с малък 
размер.

Повечето световни марки соларни панели, които 
„АмонРа Енерджи“ доставя в България, са 
оценени от Bloomberg New Energy Finance като 
100% „банкируеми“ и са в т.нар. първи стълб на 
соларната енергетика съгласно рейтинга на 
Bloomberg NEF.

д-р инж. Димитър Белелиев
Изпълнителен директор

Борис Евдокимов
Финансов директор

инж. Иван Велчев
Директор “Бизнес развитие”

Кирил Белелиев
Директор “Доставки и продажби”

Инвертори
Марките ИНВЕРТОРИ, които „АмонРа“ предлага в 
качеството си на основен доставчик и сервизен 
партньор, са Sungrow Energy, SAJ, Growatt и 
Fimer.

Всички марки инвертори също са от т.нар. първи 
стълб в соларната енергетика съгласно 
рейтинга на Bloomberg New Energy Finance.

Инверторите имат 10-годишна гаранция от 
производителя. Нещо повече: те имат и 
дистанционен мониторинг с възможно 
управление на енергията спрямо борсовата 
цена.

КОНСТРУКЦИИ
„АмонРа Енерджи“ предлага различни видове конструкции за соларни системи, главно покривни, като 
основният акцент е марката Esdec Solar, като предлагаме конструкции и на Aerocompact и К2

ОБОРУДВАНЕ

Онлайн магазин
www.amonraenergy.eu
Корпоративно представяне
www.amonraenergy.bg
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Сигурността при Индустрия 4.0 - на 
кръстопътя между информационните 
и производствените технологии

По материали на HMS Networks

С помощта на индустриален дистанционен достъп 
машиностроителите и потребителите се свързват към, 
наблюдават и ъпдейтват своите машини отвсякъде и 
по всяко време. Следващата, малко по-сложна стъпка е 
да се събират данни от машините за използването им в 
приложения на трети страни, за подобряване на общата 
ефективност на оборудването, минимизиране на времето за 
престой и управление на поддръжката. Всъщност Индустрия 
4.0 е на кръстопътя между ИТ (информационни технологии) 
и ОТ (оперативните, производствени технологии),  които са 
взаимозависими, но имат различни подходи.
 
Какво точно е "Индустрия 4.0"?
Индустрия 4.0 може да се дефинира като „цифровата 
трансформация на производството и свързаните индустрии 
(...),  използва се взаимозаменяемо с термина „четвърта 
индустриална революция“ и представлява нов етап в 
организацията и контрола на индустриалната стойностна  
верига.“ * Индустрия 4.0 често се използва като общ 
термин за различни области като AI (изкуствен интелект), 
Big Data, Machine Learning, IIoT и много други области в 
индустриалния свят.
Industry 4.0, обединяваща два свята 
С появата на Industry 4.0 нараства сближаването между 
ИТ и OT - оперативните, производствени технологии, 
използвани за управление на промишлено оборудване. 
Докато преди системите, принадлежащи към света на 
OT, бяха „изолирани“ във физически защитени зони, сега 
те все повече се свързват с ИТ. Точно това е целта на 
„Индустриалния интернет на нещата“ (IIoT): да направи 
свързаната машина и нейните съществени данни достъпни 
за цялата верига от играчи, от машиностроителите до 
крайните потребители и доставчици. Чрез анализиране на 
данните машиностроителите и потребителите подпомагат 
поддръжката, подобряват знанията, свързват процесите 
и в крайна сметка създават добавена стойност чрез 
подобряване на производителността.

Source: Nviso.eu

Предизвикателствата относно сигурността, пред които 
са изправени ИТ и ОТ

Тъй като ИТ и ОТ работят все повече заедно в тези 
Индустрия 4.0 времена, е необходимо да се разбират 
техните специфики по отношение на сигурността.

- ИТ дава приоритет на поверителността на данните, докато 
за OT е важна наличността на системата  - дали работи или  
престоява. 

- ИТ се фокусира върху целостта на данните, за OT е важно 
поддържането на производството.

Следователно може да се каже, че опасенията относно 
сигурността на тези две области са доста различни, но също 
така се допълват, както е показано в таблицата по-долу:
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Сривовете в промишлените процеси влияят обикновено 
на физическия свят -  например вреда на човешкото 
здраве, на околната среда.  Нарастващото сближаване 
между ИТ и ОТ създава нови предизвикателства пред 
сигурността за всеки участник в Индустрия 4.0. ИТ 
уязвимостите вече могат да повлияят на света на OT. 
Поради това е изключително важно да се поддържа най-
високо ниво на ИТ сигурност, за да се избегне всякакво 
въздействие върху индустриалния свят. 

За сигурността на Индустрия 4.0 е необходим 
широкоспектърен подход за сигурност
Тъй като уязвимостите на ИТ вече оказват влияние върху 
индустриалния свят, от съществено значение е да се 
гарантира, че те са правилно разбрани и адресирани 
от индустриална гледна точка. Точно затова решенията 
на Ewon са сертифицирани по ISO 27001. Това е 
изчерпателен, доказал се стандарт, който се прилага за 
ИТ, а също и за ОТ,  в различни сфери (офиси, фабрики, 
банки, електроцентрали, ..), и е идеално подходящ за 
Industry 4.0. Това е най-широко използваният стандарт 
за сигурност в света, публикуван от международно 
признатата Международна организация по 
стандартизация (ISO).
Ewon стриктно се придържа към изискванията на ISO 
27001, най-изчерпателният стандарт за сигурност в света
Със своята сертификация по ISO 27001, Ewon, водещ 
участник в Industry 4.0 и IIoT, е внедрила цялостни 
програми за сигурност, които защитават информацията. 
Ewon е одитиран за всяка от 114-те контроли, изброени в 
Приложение А на ISO 27001. 
Такава сертификация не се постига лесно, но е 
гаранция за осигуряване на сигурни решения за 
машиностроителите и потребителите, защото тези 
мерки помагат да се защити информацията, използвана 
в системите за индустриална автоматизация и контрол и 
гарантират ефективност на процесите при прилаганите 
практики за сигурност.
Както облачното решение Talk2M на Ewon, така и 
гейтуеите им са част от обхвата на сертификацията 
им по ISO 27001, което предполага непрекъснатото 
подобряване по отношение на информационната 
сигурност.
Ewon  работи в тясно сътрудничество с независимата 
фирма за киберсигурност NVISO, за да е гарантирано, че 
решенията на фирмата са адаптирани към променящия 
се пейзаж на сигурността. С опита на NVISO в секторите 

на технологиите, телекомуникациите и финансовите 
услуги, заедно със съвместното създаване на стандарта 
за проверка на сигурността OWASP, NVISO помага 
продуктите на Ewon да отговарят  на най-високите 
стандарти за качество.

IT Approved
Пълната интеграция на стандартите за ИТ сигурност 
означава малко или никакви ИТ промени. Решенията за 
отдалечен достъп на Ewon са балансирани по отношение 
на сигурността и лекотата на използване и са най-добрите 
в класа си, като работят както за потребителите, така и за 
ИТ мениджърите.
Ключови предимства за приемането на решението на 
Ewon от ИТ във фабриката са:
- Подходящи за работа със защитна стена: към гейтуея 
на Ewon не се правят входящи връзки, няма нужда да се 
променят настройките на защитната стена, правилата за 
маршрутизиране, да се отварят портове или да се добавят 
изключения. Не е необходима почти никаква намеса 
на ИТ отдела. Устройствата на Ewon инициират VPN 
тунел към техните индустриални облачни VPN сървъри, 
като правят изходяща връзка през фабричната LAN, 
използвайки портове, които обикновено са разрешени 
(HTTPS порт 443 или UDP порт 1194). 
- Превключвател: с помощта на превключвател или HMI 
бутон към цифровия вход на устройството на Ewon 
крайният потребител има пълен локален контрол дали 
устройството да е достъпно от разстояние или не.
- Одитна следа на връзката: решенията на Ewon 
осигуряват проследимост. За администратора на 
разположение е доклад  с информация кои потребители 
са били свързани, с кои устройства, къде и кога. Така 
може  да се гарантира спазването на корпоративната 
политика за отдалечени решения. 
Многофакторно удостоверяване: освен с Потребител/
Парола, може да се добави второ ниво на сигурност с ключ, 
изпратен чрез SMS, който се променя при всяко влизане.

Многослойна стратегия за сигурност
Лекотата на използване е важна, а сигурността, целостта 
и надеждността на облачната инфраструктура Talk2M 
на Ewon и връзките на нейните клиенти са неин първи 
приоритет. Ewon прилага най-добрия в класа си подход 
за защита в дълбочина за решението си за отдалечено 
свързване. Използвайки насоки, определени от ISO 27002, 
IEC 62443-2-4 и NIST Cyber security Framework 1.0, в Ewon  
разработиха управляван, хибриден, многослоен подход 
за киберсигурност за защита на устройствата, мрежата и 
индустриалните контролни системи на клиентите им.
Повече за решенията  на Ewon: https://www.ewon.biz

Относно HMS Networks
Ewon е бранд на HMS Networks -  водещ доставчик на 
решения за индустриална комуникация и индустриален 
Интернет на нещата. HMS разработва и произвежда 
продукти под марките Anybus®, Ixxat®, Ewon® и IntesisTM.
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Solid Edge CAM Pro печели място в списъка на най-
важните 30 иновации на Develop 3D за 2022 г.

Развълнувани сме да споделим, че Solid Edge CAM Pro 
беше включен в списъка на DEVELOP3D 30 за 2022 г. D3D 
30 е лист от 30 избрани нови технологии и иновации от 
цял свят, които ще имат важна роля в бъдещото развитие 
на продуктите и това не е първия път, когато софтуерът 
на Solid Edge се появява в най-високо класиран списък. 
Пълното портфолио от софтуер за разработка на 
продукти за механично и електрическо проектиране, 
симулация, производство, технически публикации, 
управление на данни и облачно сътрудничество 
продължава да печели най-високи оценки благодарение 
на доверието и подкрепата на клиентите на Solid 
Edge по целия свят. Решенията със Solid Edge CAM 
работят директно върху модели на детайли, ламарина 
и сглобки, за да помогнат за осигуряване на точни и 
ефективни производствени процеси. Инструкциите за 
производство, създадени с помощта на Solid Edge, могат 
лесно да бъдат актуализирани, за да отразят всички 
промени в основния дизайн.

Произведено със Solid Edge CAM Pro

Един от основните елементи на цифровия арсенал на 
Siemens е неговият CAM софтуер, така че когато Solid 
Edge добави 2.5 Axis CAM пакет, базиран на Siemens NX 
CAM като стандарт, потребителите могат с право да се 
зарадват. Със същите възможности като пълния пакет 
2.5 Axis, той включва разширени възможности като 
адаптивно фрезоване за по 2.5 оси; автоматизирано 
създаване на пътища на инструмента и визуализации за 
оптимизирани процеси на обработка, както и достъп до 
повече от 1000 постпроцесора чрез Post Hub.

Създавайте продукти от световна 
класа, като използвате най-
новите производствени техники

• Solid Edge CAM Pro е модулна, гъвкава конфигурация на 
решения за програмиране с цифрово управление (NC), 
която ви позволява да увеличите максимално стойността 
на вашите машинни инструменти.

Възможности 

• Лесен за използване с интуитивен, модерен 
потребителски интерфейс (UI), лесни за следване 
уроци, вградени шаблони и ръководства за помощници. 
Последователните навигатори управляват ключови 
елементи, докато диалоговите прозорци предоставят 
графична помощ и незабавна обратна връзка в 
графичната област.

• CAD неутрална способност - разберете влиянието 
на промените в геометрията или граничните условия 
върху резултатите чрез сравняване на широк набор от 
варианти на проекта. Оценете резултатите чрез числени 
стойности, графики или анимации.

• Постпроцесорна библиотека Post Hub, включена 
със Solid Edge CAM Pro, позволява рационализиран 
процес за генериране на готови за производство CNC 
програми за вашите приложения. Онлайн базата данни с 
възможност за търсене ви позволява да получите достъп 
до повече от 1000 постпроцесора директно от Solid Edge 
и да ги изтеглите на вашата работна станция.

• Тясната интеграция на изпращането на файлове от Solid 
Edge към Solid Edge CAM Pro става с натискане на един 
бутон. Изпратете един файл или цяла производствена 
група. Данните запазват асоциативността, така че когато 
се появят промени в дизайна на късен етап, те могат 
лесно да бъдат включени в производствения план.

• PMI функционалност - информацията за производството 
на продукта (PMI) се прехвърля заедно с геометричните 
данни от Solid Edge към Solid Edge CAM Pro. Това 
улеснява NC програмиста да проектира производствения 
план според спецификациите на инженера.

Адитивно производство 

Възможности

• От проектиране до производство с помощта на 
адитивни техники, Solid Edge ви позволява да се 
възползвате напълно от адитивното производство, 
независимо дали създавате индивидуални прототипи или 
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произвеждате по-големи обеми компоненти. Наличните 
инструменти поддържат вашия работен процес от край 
до край, от проектиране за производство, използвайки 
адитивни техники, до подготовка и извеждане на вашите 
проекти към хардуер и услуги за 3D печат.

• Генеративен дизайн за оптимизирани модели съчетава 
мощни инструменти за проектиране с оптимизация 
на топологията, ускорявайки създаването на по-
леки компоненти, идеално подходящи за незабавно 
производство чрез адитивни процеси.

• Подготовка на геометрия за адитивни техники в 
Solid Edge съчетава безпроблемно традиционните 
"b-rep" твърди модели с триъгълни мрежести модели 
без отнемащи време и предразположени към 
грешки преобразувания, намалявайки преработката, 
като същевременно поддържа модерни адитивни 
производствени процеси за сложни форми.

• Директен изход на модели към вашия 3D принтер, 
Solid Edge поддържа извеждане на вашите модели на 
части към 3D принтери с помощта на командата 3D 
Print. Запишете детайлите си във формати .stl и .3MF 
или ги изпратете си директно в приложението Microsoft 
3D Builder. Това ви позволява да печатате вътрешно 
с автоматизирана подготовка за печат, включително 
възможност за цветен печат.

Solid Edge 2D Nesting 

Solid Edge 2D Nesting ви позволява да генерирате 
оптимизирани оформления за двуизмерно рязане на 

производствени материали, включително ламарина, 
пластмаса, дърво и др.

• Оптимизирате моделите на рязане, спестявайки време и 
разходи за материали. 2D Nesting спестява време и пари 
на производителите, като им позволява да управляват 
използването на материали по-ефективно.

• Процесът на 2D вмъкване или ефективното 
организиране на 2D форми в една равнина на рязане е 
много подобен на процесите, използвани от шивачите 
от десетилетия. Оптимизираните шаблони за влагане, 
създадени с помощта на алгоритъм за влагане от 
следващо поколение, значително намаляват времето за 
подготовка, отпадъците и разходите.

• Мощно вмъкване, цялостен контрол от началото до 
края, 2D Nesting прави създаването на оптимизирани 
гнезда бързо и лесно. Контролирате всички настройки, 
необходими за задоволяване на изискванията на всяка 
технология за рязане или материал, лесно избирайте 
количествата на детайлите, размерите на листа и 
завъртането на детайлите.

• Плътно интегриран с механичния дизайн на Solid Edge 
стартирате директно от Solid Edge с едно кликване. 
Избирането на части за импортиране за влагане е бързо 
и лесно.

• Работа с множество файлови формати - 2D Nesting 
поддържа Solid Edge ламарина и файлове с детайли 
(PSM и PAR), както и неутрални формати на данни, 
включително DXF и DWG, автоматично извличане на 
плоски данни.

• Намалете загубата на материал с избор на множество 
размери на листа, за да създадете най-ефективното 
гнездо, елиминирайки остатъци или частични листове. 
Тези остатъци често водят до загуба на материал, 
тъй като заемат ценно пространство и често остават 
неизползвани.

• Оптимизиран за CNC програмиране - гнездата могат да 
бъдат изпратени до Solid Edge CAM Pro или експортирани 
до друга CAM система за цифрово програмиране CNC.

• Спестете време, избягвайте транслиране чрез 
интегрирания двупосочен обмен в средата на Solid Edge 
като спестява време и избягва превода на данни.

Ще Ви очакваме на МашТех§ИноТех Експо 2022, зала 
2, щанд А2 от 13.09.2022 г. - 16.09.2022 г. !

За контакти

СпейсКАД ООД

Адрес: гр. Казанлък, ул.„Стара река“ 2, етаж 3,офис 310

02/90 33 999, info@spacecad.bg

www.spacecad.bg
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Безчеткови двигатели  
с постоянни магнити 
Георги Стоянов –  
Изпълнителен директор на 
Динамо Сливен АД

Със създаването на първата 
батерия (Алесандро Волта, 1800 
г.), генерирането на магнитно 
поле от електрически ток (Ханс 
Кристиан Оерстед, 1820 г.) и 
откриването на електромагнита 
(Уилям Стърджън, 1825 г.) се 
полагат основите за появата на 
електрическите двигатели. 

Електрическите двигатели 
на постоянен ток са първите, 
които намират практическо 
приложение, благодарение на 
отличните си експлоатационни 
характеристики. Независимо 
от присъщите им недостатъци, 
а именно сложната им 
конструкция, ниска ефективност 
и висока себестойност, 
управлението на въртящия 
момент при постояннотоковите 
двигатели (ПТД) винаги е 
било сравнително лесно, 
благодарение на възможността 
отделно да се контролират 
магнитния поток във въздушната 

междина и величината на 
въртящия момент. 

От края на XIX в. асинхронните 
двигатели (АД) „превземат“ 
всички сфери на индустрията, 
благодарение на своите 
преимущества като проста 
конструкция, висока надеждност, 
ниска себестойност и липса на 
необходимост от обслужване. 
През последните няколко 
десетилетия обаче, безчетковите 
двигатели (БД), спадайки 
към групата на синхронните 
двигатели (СД) навлизат  все 
повече в сферата на АД, в 
резултат на по-високите 
си ефективност, плътност 
на мощността, отношение 
на въртящия момент към 
момента на инерция и т.н. 
В исторически план две са 
основните предпоставки, които 
обуславят бурното развитие 
на безчетковите двигатели с 
постоянни магнити (БДПМ) 
в наши дни. От една страна, 
замяната на електромагнитите, 
захранвани от външен източник 
на енергия с магнити с висока 
енергийна плътност доведе до 

рязко намаляване на габаритните 
размери на двигателите. От 
друга страна, развитието на 
силовата електроника позволи 
преминаването от механична 
комутация към електронна 
такава. При това положение, 
котвата на двигателя може 
да бъде преместена от 
вътрешността на двигателя 
към неговата външна част, 
където има възможност за по-
добро охлаждане и по-добра 
изолация, което позволява 
работа с по-високи напрежения.   
Индукторът, в който се създава 
магнитното поле се премества 
от статора в ротора с постоянни 
магнити, като по този начин 
безчетковия двигател може да се 
разглежда като ПТД с обърната 
конструкция. Използването на 
постоянни магнити носи много 
предимства, като елиминирането 
на четки и контактни пръстени, 
загубите на възбуждане в медта, 
които предимства от своя 
страна допринасят за по-висок 
коефициент на полезно действие 
на двигателя. 

Конструкцията на БДПМ, както 

статорните намотки по такъв начин, че създаваното статорно поле винаги да изпреварва 
роторното. За определяне посоката на магнитното поле на ротора се използва датчик за 
положението на ротора, а напреженията на изводите на статора могат да бъдат получени 
по два начина: или с просто превключване на трифазните намотки, най-често на всеки 
60 или чрез генериране на напрежения със синусоидална форма с помощта на ШИМ 
(широчинно-импулсна модулация).  
За определяне ъгловото положение на ротора обикновено се използва датчик на Хол, 
който се разполага на всяка фаза на двигателя. Изходните сигнали на такъв датчик 
позволява да се определи положението на ротора с точност до 60, което е достатъчно за 
реализиране на по-простите схеми за управление. Когато за управление на двигателя се 
използва способ, предполагащ формирането на изводите му на система от синусоидални 
напрежения с помощта на ШИМ е необходим по-точен датчик – абсолютен енкодер или 
резолвер, които да осигурят пълна информация за положението на ротора.  
Възможно е и управление на двигателя без използването на датчици за положението на 
ротора – с помощта на т.нар. безсензорно управление. В този случай, информацията за 
положението на ротора се изчислява на базата на показанията на датчици за фазните 
токове или напрежения. Този метод обаче често води до редица недостатъци като 
ограничен диапазон на скоростите, висока чувствителност към параметрите на 
двигателя, специален режим за стартиране на двигателя и др., което и ограничава 
използването му.  
В зависимост от това как са разположени в ротора на БДПМ постоянните магнити се 
делят на: 

‐ Повърхностни. Магнитите са разположени по външната повърхност на роторния 
пакет и двигателя работи като машина с постоянна въздушна междина, при която 
индуктивността по осите d и q е еднаква, а получения въртящ момент е изцяло 
магнитен.  

‐ Вмъкнати. Магнитите са разположени непосредствено под повърхността на 
ротора, при което двигателя работи като явнополюсна машина (Ld≠Lq), а 
въртящия момент има магнитна и реактивна съставляващи.  

‐ Вътрешни. Постоянните магнити са вмъкнати в роторния пакет, индуктивностите 
по двете оси са различни и реализирания момент отново има магнитна и 
реактивна част.  

 
Фиг. 1 Разположение на магнити в ротора на БДПМ 
1.1 Повърхностни 1.2 Вмъкнати 1.3 Вътрешни 

  1.3.1 Плоски 1.3.2 Тангенциални 
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и при всички други видове 
двигатели се състои от две 
основни части – ротор (подвижна 
част) и статор (неподвижна част). 
В ротора се разполагат една 
или повече двойки магнити, 
а в статора обикновено се 
използва трифазна намотка.  
При захранване на статора с 
трифазно напрежение се създава 
въртящо се магнитно поле, 
което взаимодейства с полето на 
постоянните магнити в ротора, 
като го завърта в същата посока. 
Управляващия контролер на 
двигателя постоянно следи 
положението на магнитното 
поле на ротора и изменя 
напрежението към статорните 
намотки по такъв начин, че 
създаваното статорно поле 
винаги да изпреварва роторното. 
За определяне посоката на 
магнитното поле на ротора се 
използва датчик за положението 
на ротора, а напреженията на 
изводите на статора могат да 
бъдат получени по два начина: 
или с просто превключване 
на трифазните намотки, най-
често на всеки 60˚ или чрез 
генериране на напрежения със 
синусоидална форма с помощта 
на ШИМ (широчинно-импулсна 

модулация). 

За определяне ъгловото 
положение на ротора 
обикновено се използва датчик 
на Хол, който се разполага 
на всяка фаза на двигателя. 
Изходните сигнали на такъв 
датчик позволява да се определи 
положението на ротора с точност 
до 60˚, което е достатъчно за 
реализиране на по-простите 
схеми за управление. Когато 
за управление на двигателя се 
използва способ, предполагащ 
формирането на изводите му 
на система от синусоидални 
напрежения с помощта на 
ШИМ е необходим по-точен 
датчик – абсолютен енкодер 
или резолвер, които да 
осигурят пълна информация за 
положението на ротора. 

Възможно е и управление на 
двигателя без използването 
на датчици за положението на 
ротора – с помощта на т.нар. 
безсензорно управление. В 
този случай, информацията 
за положението на ротора 
се изчислява на базата на 
показанията на датчици 
за фазните токове или 
напрежения. Този метод 
обаче често води до редица 

недостатъци като ограничен 
диапазон на скоростите, висока 
чувствителност към параметрите 
на двигателя, специален режим 
за стартиране на двигателя и др., 
което и ограничава използването 
му. 

В зависимост от това как са 
разположени в ротора на БДПМ 
постоянните магнити се делят на:

- Повърхностни. Магнитите 
са разположени по външната 
повърхност на роторния пакет 
и двигателя работи като машина 
с постоянна въздушна междина, 
при която индуктивността 
по осите d и q е еднаква, а 
получения въртящ момент е 
изцяло магнитен. 

- Вмъкнати. Магнитите са 
разположени непосредствено 
под повърхността на ротора, 
при което двигателя работи като 
явнополюсна машина (Ld≠Lq), а 
въртящия момент има магнитна и 
реактивна съставляващи. 

- Вътрешни. Постоянните магнити 
са вмъкнати в роторния пакет, 
индуктивностите по двете оси 
са различни и реализирания 
момент отново има магнитна и 
реактивна част. 

 

 
В зависимост от формата на противо-едн, което се генерира в статорната намотка БДПМ 
се делят на два вида: 

‐ БДПТ (безчеткови двигатели на постоянен ток) с трапецовидно противо-едн 
(фиг.2.1) 

‐ СДПМ (синхронни двигатели с постоянни магнити) със синусоидално противо-
едн (фиг.2.2) 

 
Фиг.2 БДПМ според формата на противо-едн в статора 

2.1 БДПТ 2.2 СДПМ 
 
По принцип конструкцията на СДПМ не се различава от тази на БДПТ, въпреки че при 
тях статорната намотка обикновено е разпределена, а не концентрирана. За разлика от 
БДПТ обаче, СДПМ използват синусоидално възбуждане, което от своя страна намалява 
в значителна степен пулсациите на момента, които се пораждат от типа комутация.  
И двата вида – БДПТ и СДПМ  представляват синхронни машини с постоянни магнити 
в роторите им. Основната разлика между тях се крие във вида на техните противо-едн. 
Когато ротора на синхронната машина се върти от външен източник на механична 
енергия тя работи като генератор, а в статорната и намотка се индуктира противо-едн, 
което се противопоставя на захранващото напрежение на машината. Противо-едн-то е 
важна характеристика на двигателя, по чиято форма можем да определим какъв тип 
двигател е, както и какъв алгоритъм ни е нужен за да можем да го управляваме. БДПТ 
имат трапецовидно противо-едн и обикновено използват трапецовидно управление, 
докато СДПМ изискват векторно-ориентирано поле (ВОП), тъй като тяхното противо-
едн има синусоидална форма. Главното предимство на БДПП е тяхното сравнително 
просто управление с помощта на т. нар. 6-стъпкова комутация или трапецовидно 
управление. При него, комутирайки определени двойки статорни намотки във всеки 
един момент можем да създадем въртящо се магнитно поле, което от своя страна да 
накара ротора да се върти, опитвайки се да се изравни с полето на статора, а 
информацията за позицията на ротора се определя от датчик на Хол.   
СДПМ се управляват най-често с помощта на ВОП, което предлага също добра 
динамика, като пулсациите на момента са минимални. Необходимата за работа на ВОП 
информация за ротора, както вече беше споменато може да бъде получена с помощта на 
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В зависимост от формата на 
противо-едн, което се генерира 
в статорната намотка БДПМ се 
делят на два вида:

- БДПТ (безчеткови двигатели на 
постоянен ток) с трапецовидно 
противо-едн (фиг.2.1)

- СДПМ (синхронни двигатели 
с постоянни магнити) със 
синусоидално противо-едн 
(фиг.2.2)

 

По принцип конструкцията 
на СДПМ не се различава 
от тази на БДПТ, въпреки че 
при тях статорната намотка 
обикновено е разпределена, а 
не концентрирана. За разлика 
от БДПТ обаче, СДПМ използват 
синусоидално възбуждане, 
което от своя страна намалява в 
значителна степен пулсациите на 
момента, които се пораждат от 
типа комутация. 

И двата вида – БДПТ и СДПМ  
представляват синхронни 
машини с постоянни магнити в 
роторите им. Основната разлика 
между тях се крие във вида на 
техните противо-едн. Когато 
ротора на синхронната машина 
се върти от външен източник на 
механична енергия тя работи 
като генератор, а в статорната и 
намотка се индуктира противо-
едн, което се противопоставя 
на захранващото напрежение 
на машината. Противо-едн-
то е важна характеристика 
на двигателя, по чиято форма 
можем да определим какъв 
тип двигател е, както и какъв 
алгоритъм ни е нужен за да 
можем да го управляваме. БДПТ 
имат трапецовидно противо-
едн и обикновено използват 
трапецовидно управление, 
докато СДПМ изискват векторно-
ориентирано поле (ВОП), тъй 

като тяхното противо-едн има 
синусоидална форма. Главното 
предимство на БДПП е тяхното 
сравнително просто управление 
с помощта на т. нар. 6-стъпкова 
комутация или трапецовидно 
управление. При него, 
комутирайки определени двойки 
статорни намотки във всеки 
един момент можем да създадем 
въртящо се магнитно поле, което 
от своя страна да накара ротора 
да се върти, опитвайки се да се 
изравни с полето на статора, а 
информацията за позицията на 
ротора се определя от датчик на 
Хол.  

СДПМ се управляват най-
често с помощта на ВОП, 
което предлага също добра 
динамика, като пулсациите 
на момента са минимални. 
Необходимата за работа на ВОП 
информация за ротора, както 
вече беше споменато може 
да бъде получена с помощта 
на датчик за положение или 
чрез използването на схема 
за безсензорно определяне 
положението на ротора.

Разположението на магнитите 
в ротора оказва съществено 
значение върху механичните и 
електрически характеристики 
на двигателя.  Така, при 
ротори с повърхностни 
магнити индуктивността 
по d оста е много ниска, 
което оказва влияние върху 
претоварващата способност и 
възможностите за отслабване 
на полето на двигателя. Тъй 
като изходящия въртящ момент 
е обратно пропорционален на 
индуктивността по d-оста, той 
може да бъде по-голям. Обратно 
на това, индуктивността при 
ротори с вмъкнати магнити е по-
висока, което води до по-нисък 
момент. 

Роторите с вътрешни магнити 
позволяват работа при по-
високи скорости, което в 
практиката много често се оказва 
определящ фактор при избора 
на тип двигател. Ефективната 
въздушна междина при тези 
машини е малка, поради което 
ефекта от реакцията на котвата 
е значителен. Това позволява 
машината да се управлява както 
в зоната на постоянен момент, 
така и в режим на отслабване 
на полето, достигайки скорости 
по-високи от номиналната, 
разширявайки значително по 
този начин сферата на употреба 
на такива машини.

Безчетковите задвижвания 
комбинират преимуществата 
на ПТД задвижвания с тези 
на асинхронните мотори. 
Бързоразвиващата се силова 
електроника и все по-достъпните 
магнити с редкоземни елементи 
правят този вид двигатели все по-
популярни във всички сфери на 
индустрията, като:

- Машиностроене. В днешно 
време безчетковите двигатели 
се използват все по-често 
при производството на 
роботи и манипулатори, 
където изместват стъпковите 
мотори,  постояннотоковите 
и асинхронните серво-
задвижвания. 

- Автомобилостроене. БДПМ 
се използват освен като тягови 
двигатели  в електрически и 
хибридни автомобили, така 
и за задвижване на техните 
спомагателни системи – помпи, 
вентилатор, компресор, чистачки, 
електрически седалки и врати и 
т.н.)

- Домакински електроуреди. 
Всички съвременни 
електроуреди е необходимо да 
бъдат енергийно ефективни, 
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с нисък шум, интелигентно 
управление и висока надеждност, 
което прави БДПМ незаменими 
при производството на 
хладилници, перални машини, 
прахосмукачки, климатици, 
ръчни електроуреди и други. 

- Авиация. Пневматичните 
и хидравлични механизми 
биват замествани от 
електрозадвижвания в 
авиационната техника, където 
от първостепенно значение са 
изискванията за малки размери, 
проста конструкция и висока 
надеждност. 

- Офис техника. На практика 
почти всички хард дискове, 
компютърни вентилатори, 
принтери и копирни машини 
използват някакъв вид БДПМ, 
които осигуряват работа при 
нисък шум, високи обороти 
(фирма Dyson имат разработен 
безчетков двигател, развиващ 
скорост от 125 000 об/мин.), 
компактна конструкция и дълъг 
живот.  

Динамо Сливен (Сертифицирано 
по ISO 9001) произвежда 
електродвигатели и прецизно 
изработени компоненти 
съобразно най-високите 
стандарти на качество.

 Заводът има възможност за 
производство на продукция 
в различни обеми – от 10 до 
1 000 000 бройки. Работи с 
различни материали, от които 
алуминий, месинг, мед, стомана, 
неръждаема стомана и др. като 
има възможност за производство 
на елементи с диаметър от 10мм 
до 350мм. Към момента изнася 
продукцията си за САЩ и страни 
от Европа и Русия.

Компанията е разположена в 
централната част на България 

– гр. Сливен, като за дългите 
години работа е утвърдила 
отличната си репутация от гледна 
точка на качество и обслужване 
както на национално, така и на 
международно ниво. Динамо 
Сливен произвежда продукти 
за различни промишлености, 
като автомобилната е водещ 
потребител на продукцията ни.

 Предприятието предоставя на 
клиентите си висококачествени 
електрически машини 

и компоненти за тях на 
конкурентни цени и доставени 
във възможно най-кратък срок. 

За повече информация:

Динамо Сливен АД

Тл. : +359 44 666 207 ; +359 44 622 
291

Email: dynamo@dynamo-bg.com; 
dcmotors@dynamo-bg.com

 https://dynamo-bg.com
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Историята на машините с компютърно цифрово управление 
(CNC) датира от преди седем десетилетия. През 50-те 
години CNC технологията беше трудна за въвеждане 
поради скептицизма на производителите. Днес е трудно 
да си представим света на производството без CNC 
машини. В процесите на отстраняване на материал CNC 
машината се превърна в централната връзка, която 
определя функционалните възможности на производителя. 
CNC обработващите центри са сложни машини, които 
продължават да се развиват и подобряват. Напредъкът на 
CNC технологията се основава на напредъка в различни 
области като главния шпиндел и неговите лагерни възли, 
машинни плъзгачи, високоскоростни задвижвания, 
компютърно инженерство, хидравлика, електрически 
двигатели, роботика, сензори и др. В сравнение с 
конвенционалните машини делът на съвременните цифрови 
машини с ЦПУ е значително по-висок.
  CNC технологията ще продължи да бъде гръбнакът 
на методите за обработка в близко и далечно бъдеще. 
Разработването на CNC машини има за цел да увеличи 
гъвкавостта, производителността, стабилността, 
надеждността и точността на дадена машина. Тези цели са 
постоянни етапи, които гарантират съвременни резултати 
от машинната обработка. В същото време, цялостно 
преосмисляне на напредъка на ЦПУ беше предизвикано 
от ИНДУСТРИЯ 4.0 и концепциите за интелигентно 
производство. В интелигентната металообработваща 
фабрика има обмен на информация между реалния свят 
на машините с ЦПУ и виртуален свят, който функционира 
според характеристиките на обработените детайли и 
съответните им теоретични характеристики. Интелигентното 
балансиране на границите на тези светове и анализирането 
на информацията в реално време допринасят за решенията 
и корекциите, които се правят от компютърно контролирани 
звена.

   Елементът, който е много по-малък, значително по-
евтин и значително по-малко сложен в сравнение с CNC 
машината, е режещият инструмент, който е връзката, която 
директно отнема материала от детайла и затваря веригата 
"машина-детайл". Поради обективни причини този елемент 
е подложен на по-малко фундаментални промени и често 
идентифицира режещия инструмент като най-слабото 
звено в процесите, което също ограничава възможностите 
на системата. Следователно подходящото надграждане 
на режещите инструменти трябва да се разглежда като 
неразделна част от напредъка на CNC технологията.
 
Традиционният подход към производството на режещи 
инструменти е свързан с проектиране на иновативни 
геометрии на рязане, използване на усъвършенствани 
режещи материали и прилагане на водещи производствени 
технологии, предназначени да подобрят трайността на 
инструмента, да осигурят по-голяма скорост на отнемане на 
материал (MRR), да осигурят по-висока точност и да повишат 
надеждността. Въпреки това, тенденциите в ИНДУСТРИЯ 4.0 
в развитието на CNC технологията поставят приоритет на 
цифровия компонент на режещия инструмент.
  Информацията постоянно придружава режещите 
инструменти дори преди ИНДУСТРИЯ 4.0. Каталожните 
данни, чертежите на инструменти и препоръките относно 
приложенията бяха предоставени в печатни формати, 
а по-късно като електронни формати и продължават да 
бъдат от съществено значение за металообработването. 
Компютъризацията се отрази на поддръжката на клиентите, 
като предостави разширени възможности под формата 
на данни. Различни софтуерни приложения позволяват 
избор на оптимални инструменти и оценка на трайността 
на инструмента при специфични условия на обработка. 
Комбинацията от приложенията NEO-ITA и Power 

Правилният инструмент за CNC технология
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Consumption на ISCAR позволява бързо изчисляване на 
силите на рязане, натоварването, консумацията на енергия, 
намиране на подходящи сорт и покритие, правилния 
инструмент за специфично приложение и анализиране 
на продуктите на конкурентите заедно с други полезни 
функции. Клиентите имат лесен достъп до данни и свързана 
информация чрез използване на компютри и мобилни 
устройства. Независимо от това, напредъкът в мрежовите 
комуникации въведе света на рязането на метал във 
виртуалния електронен свят.
 Цифровите технологии допълват производствените 
процеси. Моделиране на машинна обработка, проверка за 
сблъсък и оптимизиране на процеса за намиране на най-
добрите стратегии за рязане са само някои примери. В една 
интелигентна фабрика цифровият близнак е най-важната 
тухла в основата. Разбираемо, само инструмент, който има 
своя цифров близнак, е приемлив за инструменталната зала 
на интелигентната фабрика.
Напредъкът на CNC технологията води до нови изисквания 
към режещите инструменти. От производителя на 
инструменти се очаква да бъде доставчик на продукт, който 
идеално съчетава инструмент като материален обект, 
неговия цифров близнак в реално време и подходяща 
софтуерна среда. Това позволява безпроблемното 
включване на данните за инструмента в CAD/CAM и 
виртуално производство, директно предаване от мрежите 
на Интернет на нещата (IoT).
   За да направи представянето на инструмента ясно 
за различните компютърни системи, беше разработен 
стандартът ISO 13399. Тази стандартизация е необходима 
за други цифрови компоненти на инструменталния пакет 
за уеднаквяване на данни, свързани с трайността на 
инструмента, изчислените натоварвания, условията на 
обработка и т.н.
Компонентът за дигитален инструмент на ISCAR, който 
е базиран на стандарта ISO 13399, включва следните 

характеристики.

- Електронен каталог с различни функции за търсене, 
актуализирана информация за промоции и справочни 
данни.
- Файлът .p21 (файл STEP) включва идентификация на 
продукта за цялостно представяне и обмен на данни на 
инструмента.
- 3D представяне на инструменти за компютърно 
моделиране и CNC програмиране в съответствие със 
стандарта ISO 10303 (STEP).
- Представяне на 2D инструмент в DXF формат за планирана 
документация на процеса, чертежи, оформления на 
инструменти 
- Опции за сглобяване на виртуален инструмент за 
струговане, фрезоване и изработване на отвори, 
предназначени за генерирани двойни цифрови сглобки в 3D 
и 2D представяния.
- NEOITA – ISCAR Tool Adviser, експертна система, която 
препоръчва оптимални инструментални решения за 
конкретно приложение.
- Калкулаторът за обработка и софтуерните приложения за 
оптимизиране на качеството на режещия материал.

Бързият темп на индустриална дигитализация издига 
CNC технологиите до нови висоти. Това дава тласък на 
подходящи промени в продуктовата гама на производителя 
на инструменти и изисква силни връзки между режещия 
инструмент и неговия виртуален цифров компонент. 

За повече информация: 
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД 
www.iscar.bg 
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През далечната 1956 г. лично основателя на днешната 
Jungheinrich AG - Dr. Friedrich Jungheinrich разработва 
и патентова първия в света Retrak® повдигач. При тази 
революционна система вилиците се прибират към кабината след 
поемане на товара, което съкращава размерите на повдигача 
и позволява по-сигурно пренасяне на товара. Тези машини 
са особено подходящи за високи стелажи, тясни коридори и 
дълги товари. Компактни, ергономични и иновативни ретраците 
предлагат оптимални условия за бърза и ефективна работа.

Jungheinrich ETV 110 / 112
Високостелажните електро-ретраци от 1-ва серия са с 
компактно шаси и особено подходящи за за тесни коридори. 
Те са с товароподемност от 1000 и 1200 кг. и височина на 
повдигане от 4550 до 7100 мм.

Jungheinrich ETV 214 / 216 и ETM 214 / 216
Високостелажните електро-ретраци от 2-ра серия са 
оптималния избор за максимален товарооборот при 
минимален разход на енергия. Ретраците тип ЕТМ са с по-
тясно шаси за тесни коридори.
Те са с товароподемност от 1400 и 1600 кг. и височина на 
повдигане от 4550 до 10 700 мм.

Jungheinrich ETV 318 / 320 / 325 и ETM 325
Високостелажните електро-ретраци от 3-та серия са идеални 
за повдигане на тежки товари на особено големи височини.
Те са с товароподемност от 1800 до 2500 кг. и височина на 
повдигане от 4250 до 13 000 мм.
Опционално може да бъде изпълнен ETV 335, който е с 
товароподемност 3500 кг. и височина на повдигане от 2750 до 
7150 мм.

Jungheinrich ETV C16 / C20
Високостелажните електро-ретраци от С-серията са 
специализирани за комбинирана вътрешна и външна 
употреба при различни настилки и неравности благодарение 

на супереластичните гуми и увеличения клирънс/просвет 
между машината и настилката.
Те са с товароподемност от 1600 и 2000 кг. и височина на 
повдигане от 4250 до 7400 мм.

Jungheinrich ETV Q20 / Q25
Високостелажните електро-ретраци от Q-серията се движат 
четирипътно и многопосочно и са специализирани за превоза 
на дълги товари в тесни коридори.
Те са с товароподемност от 2000 и 2500 кг. и височина на 
повдигане от 4250 до 10 700 мм.

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

JUNGHEINRICH RETRAK®
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Арексим Инженеринг е компания с 30 годишна история,  
която устоява на предизвикателствата на интересните 
времена, в които всички ние живеем и има пълният 
потенциал да я направи 130 годишна!

Кирил К. Асенов Младши

- Г-н Асенов, моля представете ни накратко 
компанията.
 К.А. Както знаете, Арексим е компания с богата традиция 
в производството на матрици и в производството на 
детайли от пластмаса. Миналата година навършихме 30 
години, солидна възраст, през това време натрупахме 
солиден опит. С течение на времето успяхме да се 
наложим на пазара като експерти в това, което правим. 
Смея да твърдя, че в България ние сме от най-добрите в 
сферата, в която толкова смело бродим и изпълняваме 
проекти. Фирмата е започнала като малка организация 
с не повече от 30 човека, в момента наброява 700+ 
служителя. Територията ни се е разгърнала двойно, след 
като се преместихме на тази локация през 2004 г.  От 
тогава не сме спирали да се развиваме. 

- Как се справяте в тази динамична и влошаваща се  
международна икономическа обстановка?
К.А. За добро или лошо, през последните 2 години  
Пандемията доведе със себе си нови и непредвидени до 
сега препятствия. 

Това създаде необходимостта да бъдем по-добри и 
креативни в решаването на многото различни казуси 
породили се от създалата се ситуация. 

 Успяхме да запазим всичките си служители в период 
на несигурност, както и да реализираме няколко нови 
и иновативни проекта за лични предпазни средства в 
ситуация, в която нуждата от тях беше най-голяма.

Това ни позволи да поемем по нов път и да потърсим 
нови възможности. Всичко това, в комбинация със 
стриктно спазваните мерки за сигурност и безопасност, 
ни позволи да работим непрестанно. Едно от най-
важните неща за нас е било да бъдем автономни във 
всичко, което правим и тези условия само потвърдиха и 
утвърдиха нашето желание и сила да бъдем такива. 

Ситуацията никак не е лесна, но това ни прави по силни, 
защото както вече споменах, ние се стараем да бъдем 
все по автономни. Ориентираме се към създаване 
на собствени продукти. Това е един от начините, по 
които планираме да достигнем автономност в по-
голяма степен. На фона на покачващите се цени на 
електричеството ние инвестирахме в соларни панели. 
В мoмента имаме инсталация с капацитет 1,5 MWh на 
нашият покрив. С нейна помощ покриваме около 15 % 
от нашите нужди. В момента работим и по други зелени 
проекти. Целта ни е да станем абсолютно енергийно 
независими. Това ще отнеме време, поне 2-3 години. 
Работим и по изграждането на ПАВЕЦ, но това все още е 
в ранен стадии на реализация. 

Намирането на хора в нашия регион е не малко 
препятствие пред нас. За сега се справяме успешно. 
Опитваме се да разширим нашата социална политика 
и да привлечем повече хора. Смея да твърдя, че 
закупуването на фирма АЛФА Инженеринг преди 
няколко години в Германия също подпомогна 
превръщането ни в интернационална компания.  
Немската ни фирма на този етап се занимава само 
с проектиране. Продължаваме да търсим начин да 

Арексим инженеринг -  
компания, на която може да се разчита!
От идеята, през дизайн, технологична 
разработка и доставката на серийни продукти! 
Всичко под един покрив.

Кирил Асенов Младши син на собственикът на Арексим инженеринг Кирил 
Асенов Старши. Официално работи в компанията от 7 години. Преминава 
през различни отдели тъй като има много високи изисквания към себе си. 
Запознат е от близо с всички дейности в компанията. Не официално е във 
фирмата цял живот. Завършил е право в Англия.  Позицията му в момента 
е Мениджър проекти.
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Мария Кънчева - Започва работа в предприятието преди 15 г. Целият 
й професионален опит е натрупан в Арексим. Постъпва веднага след 
училище и е един от примерите, които не са малко в компанията, за 
възможностите, които тя дава за развитие. През тези годините успява 
да промени позицията си няколко пъти. На сегашната си позиция е от 3 
г., която е много добра за млад човек. Завършила е ТУ София, специалност 
Управление на проекти. С подкрепата на Мениджмънта на Арексим успява 
да учи, докато работи и по този начин е по-полезна за компанията. 

увеличим синергията между нас. Да работим заедно 
върху още повече проекти. 

Такъв род кризи, като тази, която преживяваме в 
момента, създават много рискове, но разкриват 
потенциала и възможностите за развитие на всяка 
стопанска организация и ние вярваме, че Арексим за 
момента се справя успешно с тези предизвикателства. 
Нещо повече, успяваме да реализираме нови 
проекти, привличаме нови клиенти, въвеждаме нови 
технологии и технологични решения, подобряваме 
работната среда, фокусирайки се върху надграждането 
на професионалните компетенции на служителите, 
инжинерния състав на всеки един член на нашият екип.

- Как успявате да намерите кадри за Вашето 
предприятие? Каква е социалната Ви политика?
К.А.  Името, което сме си създали, играе най-важна 
роля. На фона на несигурността, която витае навсякъде 
около нас, фирма като нашата с дългогодишен опит 
дава сигурност на хората. Това е сериозен фактор, който 
допринася за желанието им да работят при нас. Имаме 
много колеги, които напускат по-големите градове и 
идват да живеят в малкия град, където е по-спокойно 
и  по-благоприятно за отглеждане на семейство, това 
също е много важен фактор. Що се отнася до социални 
политики, опитваме се всячески да подпомагаме 
нашите служители - при родено първо дете, второ 
дете, започване на училище и т.н.. Това е малка част от 
многото неща, които правим за нашите служители за 
до имат желание хората да останат тук. Арексим има и 
политика за подпомагане на обучаващи се – ученици и 
студенти. Имаме програма за подпомагане на студенти, 
които след време започват да работят при нас. Кадрите, 
които години наред работят при нас се стремим 
всячески да ги е подкрепяме. Това е много важно за 
местното население, позволява на хората да останат, 
да не напускат малкият град, те са лицето на фирмата и 
спомагат за привличане на нова работна ръка. Вярвам, 
че хората в Арексим са едно голямо семейство, а това 
според мен е много важно.    

- Какви са по-големите инвестиции, които сте 
направили напоследък?
 К.А. Не сме спирали да инвестираме през последните 
години. Най-голямата ни инвестиция е в нашият 
инструментален цех. С инвестициите, които направихме 
в рамките на 8 млн. лева превърнахме инструменталният 
ни цех в най-добрият в България. Разполагаме с богат и 
модерен машинен парк, който планираме да развиваме 
и идващите години!

Увеличихме и капацитета на другото ни основно 
производство с 20 нови шприц машини от компанията 
ENGEL С тях увеличихме капацитета си и сега 
разполагаме със 110 работещи машини. Също така 

закупихме и земя до летище София с цел да създадем 
обучителен център и да изнесем там малка част 
от нашето производство. Поради пандемията този 
проект беше замразен, но съм горд да съобщя, че 
вече сме на фаза планиране и се надяваме в близко 
бъдеще този проект да стане реалност - да имаме 
малко производство и обучителен център, където да 
развиваме кадри и да работим тясно с ТУ София, с който 
имаме дългогодишно партньорство. 

  

- Как се развива сътрудничеството Ви с ТУ София?
 К.А. Както споменах с ТУ София имаме дългогодишно 
партньорство. Ярък пример за това е създаването на 
лични предпазни средства, които бяха много търсени. 
С тях постигнахме нещо нечувано – за две седмици 
успяхме да пуснем в серийно производство предпазни 
очила без никаква предварителна подготовка. 
Създадохме матрици и за други предпазни средства, от 
които имахме успешни продажби и в чужбина. По този 
начин създадохме собствен продукт, което ни прави 
по автономни, а успяхме да стигнем и до нови пазари. 
Опитът, който имаме отново ни помогна да вървим 
напред. 

Пътят на всеки клиент на компанията  Арексим 
инженеринг започва от отдел „Маркетинг и 

продажби“ и се ръководи от г-жа Мария Кънчева  
- Г-жо Кънчева, моля представете ни накратко 
дейността на Вашият отдел.
М.К.  През последните 3 години, Арексим спечели 
няколко нови клиенти в сферата на автомобилния пазар, 
като навлезе и в нов за компанията пазар - в областта на 
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сигурността и достъпа до сгради и помещения. 

Световни компании като Behr-Hella Thermocontrol 
и Sensata Technologies са част от новите клиенти 
в портфолиото на Арексим, с които започнахме и 
вече реализираме проекти, както за автомобили с 
вътрешно горене, така и моторни превозни средства с 
друго (освен превоз) основно предназначение – като 
селскостопански такива. 

Компанията ни е в процес на преговори за няколко 
големи проекта в сферата на все по-стремглаво 
развиващите се електрически автомобили.

- Как се развива процеса от получаване на 
запитването до изпълнението на поръчката?
М.К.  Процеса от получаване на запитването до 
изпълнението на поръчката се покрива и управлява от 
няколко отдела, отговорни за развитието на бизнеса и 
инженеринга в компанията. 

Каналите за получаване на запитвания са няколко. 
Работим както със системи на нашите клиенти, в 
които запитванията се „качват“ автоматично, така и с 
получаване на запитвания по имейл. 

Отговорният експерт от екип Маркетинг и продажби 
създава досие за всяко ново запитване като записва 
всички необходими входни данни от клиентите, а при 
липса на такива влиза в контакт с тях и ги изисква. 

Следват процесите по проверка на изпълнимост и 
подготовка на самата оферта. 

Като сертифицирана по IATF 16949 компания, спазваща 

всички изисквания на стандарта, етапът проверка 
на изпълнимост е изключително добре разработен 
и изпълняван. Това е инвестиция на инженерен 
и експертен човешки ресурс, с цел превенция на 
проблеми в бъдеще по цялата верига на проекта.

Изготвянето на офертата се извършва в специална 
вътрешна система, която спомага бързата и точна 
обработка на голям обем данни и е превенция за 
пропуски и грешки. 

В този процес се изискват освен технически 
познания за работа с таблици и системи, логическо 
и последователно мислене, така че офертата да 
обхваща всички процеси и условия, необходими за 
изработката на крайното изделие на клиента.

Важно е да отбележа, че системата за изготвяне на 
оферти е нововъведение за компанията, разработена 
е изцяло от нашия IT отдел и е свързана с оставалите 
системи във фирмата.

След като офертата е верифицирана и одобрена 
от мениджмънта, тя се изпраща на клиента. Следва 
процес на преговори и уточняване, както на ценовите 
нива, така и на сроковете и технически параметри на 
проекта. 

Това е ключов етап за всеки нов потенциален проект 
и затова експертите от екип Маркетинг и продажби, 
които работят в Арексим, са на изключително 
високо професионално ниво като водят и 
приключват успешно преговори с клиенти от големи 
международни компании.
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Тук искам да споделя, че работата в този екип е 
изключително динамична, разнообразна и не на 
последно място много удовлетворяваща, особено 
когато проектът бива спечелен. 

Но дори при не спечелен - новите неща, които се 
научават са много и след това полезни за следващи 
преговори.

При положителен отговор от страна на клиента, 
следва процеса по изпълнение на проекта, които 
се ръководи от отдел Управление на проекти. 
Компанията разполага със системи, който следят 
целия процес, но въпреки това ролята на ръководител 
проекти е изключително ключова и важна. 

В целия този процес най-предизвикателно, но и 
в същото време най-зареждащо и мотивиращо е 
досега и работата с клиента. И точно с този процес 
компанията предлага възможност, бидейки в по-
отдалечен и спокоен район на България, да си 
свързан, да общуваш и преговаряш с цяла Европа и 
целия свят. 

- Каква е тайната на работата с клиентите?
М.К.  Тайната се състои в това човек да успее да 
надмогне себе си. Ние не сме голяма компания в 
сравнение с нашите клиенти и ако се поддадем на 
емоциите, които предизвикват част от исканията 
и поведението на клиентите, това би било край 
още преди да сме започнали. Необходимо е 
себеотрицание, приемайки, че ще има лек 
негативизъм в началото да продължаваш да устояваш 
собствената си позиция и когато тя е логична и 
съпроводена с максимален брой факти рано или 
късно, дори големи корпорации чуват какво им се 
казва. Рецептата е постоянство и себеотрицание.

- Какви са Вашите цели и стратегии?
М.К.  Това което споменах са средствата за постигне 
на целта, а тя е да бъдем партньор на нашите 
клиенти, който не се притеснява да отвори дискусия 
по теми, които са трудни и не много доставчици си 
позволяват да коментират. Ние имаме много отворени 
отношения с нашите клиенти. Стараем се да бъдем 
максимално откровени с тях и да коментираме всички 
възникнали въпроси. Моята задача е в максимална 
степен да защитя интереса на компанията и работата 
с клиентите да ни носи освен престиж и добър 
финансов резултат. 

 Малко трудно е да прилагаме правилата на 
класическия маркетинг в индустриалната сфера, в 
която работим. Искаме да се развиваме в сферата на 
индустриалния маркетинг, който е по-специфичен. 
Говорим за маркетингови стратегии за привличане на 
големи корпорации, които са много трудно достъпни.  

Светлана Крачева – ресурсен мениджър 

- Г-жо Крачева, моля, представете ни накратко 
дейността на Вашия отдел.
С.К. Във времената на все по-взискателен пазар, 
изискващ прецизност и качество на продукцията, 
минимализация на производствените срокове и 
гъвкавост в производствените процеси, се налага да 
се инвестира в интегриращи технологии и продукти, 
позволяващи да се проследява, адаптира и оптимизира 
жизненият цикъл на продукта на нашата компания. 

Един от новите проекти, който ще ни позволи да 
въведем такава интеграция, и за който  отговарям е PLM 
Teamcenter/Siemens NX. 

Стартът на проекта е 2020,  като се внедрява в две 
направленя:
- Първото направление е  внедряването на Siemens NX. 

То представлява  CAD/CAM/CAE система от висок клас, 
насочена към  проектиране на продукти с висока 
добавена стойност, програмиране на CNC машини, 
роботи и 

SIEMENS NX e гъвкаво и напълно интегрирано CAD/CAM/
CAE и PLM решение, което  подпомага разработването, 
производство, доставката и поддържка на по-добри 
продукти, по-бързо и по-ефективно.

и

- Второто направление е Product Life Management (PLM) 
Teamcenter.

Софтуерът Teamcenter е модерна, адаптивна система за 

Светлана Крачева по образование е икономист. 10 години работа в 
международни компании преди да постъпи в Арексим инженеринг АД. В 
компанията работи от 14 години. През по-голямата част от времето 
в компанията се е грижила за проектите на клиентите. Започва като 
Мениджър проекти, а от скоро е на позиция Ресурсен мениджър. В момента 
основната й дейност е свързана с внедряването на новия програмен 
продукт, това е новият проект, за който отговаря
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управление на жизнения цикъл на продукта (PLM), която 
свързва хора и процеси във функционални  база данни с 
цифрова връзка за разработката. 
От лесния и интуитивен потребителски интерфейс на 
Teamcenter хората от цялата организация могат да участват 
в процеса на разработка на продукта по-ефективно. 
С Teamcenter, се поема контрола върху продуктовите данни 
и процеси, включително 3D дизайн, електроника, вграден 
софтуер, документация и спецификация на материалите 
(BOM). 
Внедряването на този продукт в нашата компания 
позволява по-голяма възвръщаемост, като се използва 
информацията за всеки продукт в различни сектори и 
отдели, като производство, качество, инженеринг на 
разходите, съответствие, обслужване и верига за доставки. 
С Teamcenter Арексим ще има гъвкавостта да се 
адаптира към бизнес промените и да управлява всички 
предизвикателства при разработването на продукти за 
своите клиенти и за собствена продукция.

****
Ключов фактор за качеството на изделията, влияещ върху 
ефективността и производителността в нашата компания 
е нивото, актуалността и технологичните новости в 
производството на инструменталната екипировка.  Това 
е основна дейност, чрез която Арексим развива своята 
конкурентност на местния и международен пазар. 
Арексим инженеринг, разполага със собствени 
инженерни ресурси за разработването, производството и 
индустриализацията на шприц форми/ инструменти/.

- На какъв етап е внедряването на софтуера?
С.К. То е на последен етап  и до края на месец август 
приключва конфигурирането на програмния продукта 
на нашите сървъри. От началото на месец август започна 
обучението и въвеждането на тестовата форма. Планът ни 
е до края на годината ефективно да заработим с продукта 
Teamcenter. Този продукт е административната част на 
Siemens NX. 

- Г-н Даракчиев, моля представете ни накратко 
дейността на Вашият отдел.
Д.Д. Още в самото начало Арексим е започнала своята 
дейност с инструментално производство. Колегите в 
отдела са едни от най-отдадените, като някои са тук 
още от самото начало на съществуване на компанията. 
Отделът се занимава със създаването на нови 
шприц форми – от конструиране, технологиране 
до производство от стомана и първи проби на 
инструментите. 
Един проект се преминава през няколко етапа – от 
запитване за изработка на шприцформа до серийно 

Димитър Даракчиев завършва бакалавърска степен по специалността 
Машиностроителна техника и технологии в ТУ София и магистратура по 
Компютърни технологии в машиностроенето.  В компанията работи вече 
девета година. От две години е ръководител на отдел Инструментално 
производство в Арексим инженеринг АД. След първи курс започва работа 
във фирмата като стажант. След завършването си работи във фирмата, 
като оператор на фрезова машина с ЦПУ, след което става програмист, 
технолог, конструктор, ръководител Конструктивен отдел и сега е 
ръководител Инструментално производство. 
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производство на детайли. Производството на една 
шприцформа започва със симулация на запълването 
на полимерния детайл. 
Чрез симулацията се определя най-добрата точка 
за леене на детайла, къде и как евентуално детайла 
би се деформирал след шприцване, по какъв 
начин да се изгради охлаждането на шпицформата, 
свиването на детайла след изваждане от формата. 
Изгражда се първоначалната концепция на 
шприцформата(снимки). 
Следващият етап е създаването на  3Д модел на 
шприцформата от конструктора със специален 
за целта софтуер (снимки). Когато шприцформата 
е конструирана на 3Д започва производство на 
компонентите на шприцформата. 

- Моля, представете ни технологиите и машините, с 
които разполага Инструменталният цех.

Д.Д. Изработката на шприц форми се случва в 
нашия цех на  фрезови и ерозийни машини с CNC.
(снимки) Всяка една операция по производството 
на компонентите на шприцформата преминаво 
през контрол на качеството с 3Д измервателна 
машина(снимки). 
Производството на шприцформи изискава точност на 
изработка на отделните компоненти не по-голяма от 
0,01мм. За целта инстументален цех и лабораторията 
по качество имат отделна клматизация с подържане 
на постоянна температура между 21 и 23 градуса. 
Високите изисквания на съвременния пазар и на 
нашите клиенти са мотиватор за нашето развитие и 
внедряването на модерни технологии. 

Първи етап- анализ на наливането 1

Първи етап- анализ на наливането 2

Втори етап - концепция 1

Втори етап - концепция 3

Втори етап - концепция 2



 

07
-0

8/
20

22
42 ИНТЕРВЮ

Технологиите, с които разполагаме съчетано с опита 
и желанието на колеги ни позволява да отговорим на 
нуждите на нашите клиенти. Направените инвестиции 
ни позволяват да използваме съвремени софтуери 
за симулация на процеса на напълване във формата:  
Moldex 3D , за 3Д моделиране и създаване ан 2Д 
чертежи, създаване на програми за машините със CNC, 
управление на жизнения цикъл на проекта – SIEMENS 
CAD/CAM/PLM. 
Инструментално производство внедри и използва 
съвременни технологии за обработка на материалите 
– Hight speed cutting, deep drilling, micro milling, dry 
graphite milling, EDM, WEDM, Laser Scanning, Laser 
Welding. Автоматизираните ни машини за електроди и 
стомана позволяват непрекъснатост на производство 
24/7. Машината за графитни електроди Roeders е 
оборудвана с автоматизиран магазин за 104 заготовки 
с манипулатор  позволяващ автоматично изваждане 
на готовия графитен електрод от работната зона на 
машината и залагане на нова заготовка. Практически 
машината може да работи постоянно(снимки). 
Машина Hermle C42 HS FLEX HEAVY е също 
автоматизарана машина за произвоство на активни 
части за нови шприцформи. Разполага със собствен 
магазин за режещи инструменти с 90 позиции, както 
и магазин с 8 палета за заготовки и маниполатор за 
автоматична смяна на готов детайл и нова заготовка. 
За подържането на постоянно количество режещи 
инструмени се грижи автоматичното ни складово 
стопанство от ново поколение. Прецизните структури 
на формообразуващите елементи обработваме чрез 
обемна ероизия(EDM). Разполагаме с машини със 
съвремени генератори за работа с графит и мед. 
Използваме машинно полиране чрез ерозия. Чрез 
нишкова ерозия(WEDM) успяваме да „изрязваме“ от 
стомана всяка една форма, която ние е необходима. 
Поради епидемичните условия, бяхме принудени да 
забавим развитието на проекта за нов инструментален 
цех, който планирахме да се превърне в Технически 

Втори етап - концепция 4
Поансонна форма

Завършена шприц форма

компетентен център за разработване на нови 
продукти и проекти, за да се съсредоточим върху по-
належащи инвестиции. 
За щастие, през изминалата година, проекта отново 
е на челна позиция в нашите списъци и сме във фаза 
проектиране и в близкото бъдеще той би станал 
реалност. 

- Колко инструмента изработвате годишно?
Д.Д. Всяка година увеличаваме броя на инструментите, 
които изработваме. От началот на годината до сега сме 
изработили 22 инструмента. Капацитетът ни е около 50 
инструмента на година.
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- Най-интересният инструмент, който сте 
изработвали?
Д.Д. Всеки инструмент сам по себе си е интересен и 
уникален. Но все пак най-голямото предизвикателство 
беше инструмента за компанията Sensata Technologies. 
Това е матрица за шприцването на дръжка за техните 
машини. Това е най-сложният инструмент правен 
в нашата фирма, а и в цяла България. Сложността 
произлиза от това, че самата шприц форма съдържа 
в себе си няколко различни системи – хидравлична, 
пневматична и електрическа. Особеното е, че детайла 
се изважда от инструмента с помощта на специална 
ръка робот и целият процес за това е разработен от 
нас.  

- Г-н Даракчиев, разкажете ни за пластмасовото 
производство в Арексим.
Д.Д. Пластмасово производство представлява 
другата основна дейност на компанията. В същността 
си е производство на технически и индустриални 
изделия от инженерни полимери чрез леене под 
налягане (шприц-формуване).  Материалите, които 
се преработват в Арексим са специфични инженерни 
полимери, често разработвани специално за нуждите 
на клиента, за да покриват изисквания като електро 
и топло проводимост, устойчивост на  топлинно, UV 
лъчение, механични, вибрационни и други влияния! 

През последните 2 години, въпреки трудностите, 
нашата компания съумя да увеличи 15% 
производственият капацитет на пластмасово 
производство, като броя на машините достигна 110, 
като 65% са роботизирани. 

Арексим е лидер в България и региона при внедряване 
на мултикомпонентно шприцване, като разполагаме 5 
машини с диапазон 350 – 400 т. сила на затваряне.

Внедряваме все повече системи за автоматизиране на 
вторични операции (inline additional operations), без 
намесата на човешка дейност.

Поддържаме модерен машинен парк, който да 
позволява интегрирането със софтуерни продукти, 
чрез които извеждаме нашето производство на по-
високо технологично ниво, като с цифровизацията на 
отчетите и управлението представлява една истинска  
INDUSTRY 4.0 в действие!

Продължава разширяването и обогатяването на 
производственото ни портфолио, чрез приноса 
на  допълващи  операции и допълнителни услуги 
и производства и въпреки логистичните трусове 
на пазара съумяхме да отговорим на нуждите на 
клиентите. 

За сравнение за цялата 2021 г. с увеличеният машинен 
парк, сме преработили 4 800 тона материали, което е 
ръст от 25% спрямо предходната 2020 г.

Р-л Отдел качество: Рифат 
Ахмед 
- Г-н Ахмет, каква е 
политиката Ви по качество
За да гарантираме и защитим 
качеството на продукцията, 
която предлагаме на нашите 
клиенти и партньори, ние 
непрeкъснато се стремим да 
повишаваме критериите за 
превенция и контрол. Това се 
постига с повишаването на 
квалификацията на работещите 
в цялата компания, въвеждането и използването на 
най-прецизни и модерни измервателни и контролни 
съоръжения и производствени и фирмени системи 
на управление, по които сме сертифицирани и 
преминаваме надзорни визити на всеки 9 месеца.
АРЕКСИМ е единствената компания в България за 
шрицване на високо-прецизни изделия от техническа 
пластмаса, която притежава такъв сертификат.
Това е изключително важно за развитието на бизнеса с 
автомобилните фирми в България.

 - Моля, разкажете ни за дейността на Вашият 
отдел.
А.К. Моят отдел отговаря за нетрадиционните изделия, 
които трябва да се произведат в завода. Прилагане 
на технологии, които са извън текущото портфолио 
на завода. Отговоряме и на запитвания от клиенти, 
които трябва да се превърнат в бъдеща работа за 
предприятието за период от половин до една година. 
Изпълняваме проекти с по-дългосрочен обхват на 

Анастас Кирянов е завършил Машинно инженерство в ТУ Пловдив, 
специалност Технология на машиностроенето и металорежещите 
машини. В момента е Ръководител е на отдел за развитие и внедряване 
на нови технологии във Арексим инженеринг. Задачата му е да търси нови 
възможности и технологии, с които да се реализират запитванията 
постъпили към фирмата. На предишната позиция във фирмата е бил 
дизайнер на инструменти, след което ръководител на инструментално 
производство, доста години ръководи конструкторския отдел. 
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реализация. Оценяваме инвестициите в технологии 
и тяхната възвръщаемост и как би се реализирал 
проекта с неговите рискове и особености.   
 Постоянно работим с предизвикателства. 
Подпомагаме текущото производство при решаване 
на наболели проблеми. Постоянно следим за новости 
в технологиите. Следим тенденциите в нашия бранш, 
както и на тези, които имат връзка с него. Екипът ни 
се състои от 5 човека. Поддържаме тясна връзка със 
специалистите от София Тех Парк, лаборатория 3Д 
Лабс. В някои от нашите разработки активно участва 
екипът на проф. Тодоров от ТУ София.  Основно 
ни помагат при дизайна, инженерните анализи и 
симулации в софтуерна среда. Това сътрудничество 
ни помага да прескочим дългият път на разработка, 
изпитвания и оценка на даден продукт. Най-ярък 
пример за това е разработката и пускането в серийно 
производство на предпазни средства за 12 дни и то по 
време на пандемията и строгия локдаун. Поддържаме 
връзка със колегите и сътрудничеството ни е много 
ползотворно.

- Имате ли патентовани технологии?
А.К. Разполагаме с много нововъведения, но не е 
имало необходимост те да бъдат патентовани. Имаме 
общо два патента. Един патент за полезен модел, който 
е наша разработка - клапан за акумулаторна кутия, 
впоследствие продаден заедно с проект. Дизайна на 
предпазните очила също е патентован.

- Какво бихте казали в заключение на нашия 
разговор?
А.К. Във фирмата са се развили и продължават 
да се развиват технологии, които не се срещат 
често – многокомпонентно шприцване, операции с 
роботи, автоматизиране и оптимизиране на процеси 
на шприцване, сглобяване, монтаж, контрол и 
окачествяване като успоредни процеси в рамките на 
самото шприцване. 
Тези решения са плод на усилена екипна работа и 
мотивация които правят нашата компания атрактивна 
за клиентите ни и бъдещи такива. 
 За нас е най-важно да поддържаме и надграждаме 
хората, които поемат тези рискове и реализират на 
практика поетите предизвикателства в това интересно 
и трудно производство.
. 
К.А. Арексим никога не е спирал да се развива и това 
ще продължи да е така. С помощта на страхотните 
служители на фирмата, ние плануваме да продължим 
да растем и развиваме нашите технологични 
възможности. Имаме много проекти, но много от 
тях не бихме могли да обсъдим преди да достигнем 
финалните етапи от тяхното създаване и развитие. 
Един от тях за който може да споделим е идеята ни 
да развиваме prototype tooling възможностите ни, но 
този проект е само в началото си за момента. 



39ИНТЕРВЮ

Тук искам да споделя, че работата в този екип е 
изключително динамична, разнообразна и не на 
последно място много удовлетворяваща, особено 
когато проектът бива спечелен. 

Но дори при не спечелен - новите неща, които се 
научават са много и след това полезни за следващи 
преговори.

При положителен отговор от страна на клиента, 
следва процеса по изпълнение на проекта, които 
се ръководи от отдел Управление на проекти. 
Компанията разполага със системи, който следят 
целия процес, но въпреки това ролята на ръководител 
проекти е изключително ключова и важна. 

В целия този процес най-предизвикателно, но и 
в същото време най-зареждащо и мотивиращо е 
досега и работата с клиента. И точно с този процес 
компанията предлага възможност, бидейки в по-
отдалечен и спокоен район на България, да си 
свързан, да общуваш и преговаряш с цяла Европа и 
целия свят. 

- Каква е тайната на работата с клиентите?
М.К.  Тайната се състои в това човек да успее да 
надмогне себе си. Ние не сме голяма компания в 
сравнение с нашите клиенти и ако се поддадем на 
емоциите, които предизвикват част от исканията 
и поведението на клиентите, това би било край 
още преди да сме започнали. Необходимо е 
себеотрицание, приемайки, че ще има лек 
негативизъм в началото да продължаваш да устояваш 
собствената си позиция и когато тя е логична и 
съпроводена с максимален брой факти рано или 
късно, дори големи корпорации чуват какво им се 
казва. Рецептата е постоянство и себеотрицание.

- Какви са Вашите цели и стратегии?
М.К.  Това което споменах са средствата за постигне 
на целта, а тя е да бъдем партньор на нашите 
клиенти, който не се притеснява да отвори дискусия 
по теми, които са трудни и не много доставчици си 
позволяват да коментират. Ние имаме много отворени 
отношения с нашите клиенти. Стараем се да бъдем 
максимално откровени с тях и да коментираме всички 
възникнали въпроси. Моята задача е в максимална 
степен да защитя интереса на компанията и работата 
с клиентите да ни носи освен престиж и добър 
финансов резултат. 

 Малко трудно е да прилагаме правилата на 
класическия маркетинг в индустриалната сфера, в 
която работим. Искаме да се развиваме в сферата на 
индустриалния маркетинг, който е по-специфичен. 
Говорим за маркетингови стратегии за привличане на 
големи корпорации, които са много трудно достъпни.  

Светлана Крачева – ресурсен мениджър 

- Г-жо Крачева, моля, представете ни накратко 
дейността на Вашия отдел.
С.К. Във времената на все по-взискателен пазар, 
изискващ прецизност и качество на продукцията, 
минимализация на производствените срокове и 
гъвкавост в производствените процеси, се налага да 
се инвестира в интегриращи технологии и продукти, 
позволяващи да се проследява, адаптира и оптимизира 
жизненият цикъл на продукта на нашата компания. 

Един от новите проекти, който ще ни позволи да 
въведем такава интеграция, и за който  отговарям е PLM 
Teamcenter/Siemens NX. 

Стартът на проекта е 2020,  като се внедрява в две 
направленя:
- Първото направление е  внедряването на Siemens NX. 

То представлява  CAD/CAM/CAE система от висок клас, 
насочена към  проектиране на продукти с висока 
добавена стойност, програмиране на CNC машини, 
роботи и 

SIEMENS NX e гъвкаво и напълно интегрирано CAD/CAM/
CAE и PLM решение, което  подпомага разработването, 
производство, доставката и поддържка на по-добри 
продукти, по-бързо и по-ефективно.

и

- Второто направление е Product Life Management (PLM) 
Teamcenter.

Софтуерът Teamcenter е модерна, адаптивна система за 

Светлана Крачева по образование е икономист. 10 години работа в 
международни компании преди да постъпи в Арексим инженеринг АД. В 
компанията работи от 14 години. През по-голямата част от времето 
в компанията се е грижила за проектите на клиентите. Започва като 
Мениджър проекти, а от скоро е на позиция Ресурсен мениджър. В момента 
основната й дейност е свързана с внедряването на новия програмен 
продукт, това е новият проект, за който отговаря
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OPTIME C1 - ЕВОЛЮЦИОННО НАЙ-НОВОТО МАЗАНЕ
OPTIME C1 добавя функция за наблюдение на мазането към едноточковата система за 
мазане Concept1. Най-важните предимства:

- Контролира целият процес на мазане;
-  Ранно елиминиране на редица източници на грешки;
-  Статусът на всички места на мазане е достъпен по 

всяко време;
-  Визуализиране на мобилен телефон или компютър;
- Дистанционно настройване на мазането;
-  Трудоемките и рисковани проверки на място стават 

излишни. 
ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ 
София 1750, бул. Цариградско шосе 40
www.schaeffler.bg
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АКО ДЪРЖАВАТА НЕ ПОДКРЕПИ СЪЗДАВАНЕТО НА 
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