
Машини и съоръжения

УЧАСТЪК ЗАВАРЯВАНЕ И НАВАРЯВАНЕ:
-  Машини за електродъгово заваряване.
-  MИГ и МАГ заваряване.
-  Апарати за електросъпротивително заваряване.

УЧАСТЪК РЯЗАНЕ НА МЕТАЛИ:
-  Система за плазмено рязане.
-  Лентоотрезни машини.
-  Хидравлична гилотина.
-  Ъглоотрезна машина.
-  Хидравлична ножица за ъглово отрязване.
-  CNC Хидравлична гилотина.

УЧАСТЪК МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА:
-  Стругове универсални (вкл. CNC).
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-  Фрезови и пробивни машини (вкл. CNC и широкоуниверсални).
-  Хоризонтално разтъргваща машина (Борверг).
-  Радиална и колонни пробивни машини.
-  Заточни машини.
-  Щос машина.
-  Плоско шлифовъчна машина.
-  Универсална кръглошлифовъчна машина.

УЧАСТЪК ОГЪВАНЕ НА МЕТАЛИ:
-  Тривалови хидравлични листоогъващи машини.
-  Профилоогъваща машина.
-  Хидравличен абкант.
-  Универсален огъвач.
-  Хидравличен огъвач за тръби.
-  Хидравлични преси.
-  Електромеханична ZEG машина.

УЧАСТЪК АКЗ И БОЯДИСВАНЕ:
-  Камера за боядисване.

УЧАСТЪК ПОДЕМНИ И ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ:
-  Релсови кранове 
-  Мотокари

ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ:
-  Товарни и лекотоварни автомобили.
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Технологични възможности

СТРУГОВАНЕ: 
-  Максимален обработваем диаметър на планшайба Ф 700 мм.
-  Максимален обработваем диаметър по цялата дължина Ф 330 мм.
-  Максимален проходен отвор в шпиндела – 100 мм.
-  Максимална обработваема дължина – 3500 мм.

ФРЕЗОВАНЕ:
-  Максимално тегло на детайла – 1500 кг.
-  Максимален надлъжен ход – 600 мм. 

ШЛИФОВАНЕ:
-  Максимален надлъжен ход – 765 мм.
-  Максимално тегло на детайла –270 кг.

ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВИ МАТЕРИАЛИ:
-  Работна дължина – 3100 мм.
-  Максимална обработваема дебелина – 20 мм.
-  Диаметър на огъване – от 200 мм.

ОГЪВАНЕ НА ПРОФИЛИ:
-  Максимален размер  – ᴓ 60 мм(ᴓ 70 при Δ=2).
-  Максимална дебелина– 4.5 мм.
-  Максимален размер за огъване на плътни профили – 35х35(ᴓ35) мм.

РЯЗАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ:
-  Плазмено рязане   – до 16 мм.
-  Рязане с гилотина  – до 16 мм (дължина на рязане 3000 мм).

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА: 
-  Обществена инфраструктура  –  6000/2000 мм. , 
    максимално тегло 2000 кг.
-  В рамките на завода – до 5000 кг.

ЗАВАРЯВАНЕ 

БОЯДИСВАНЕ

ПОДОБРЯВАНЕ, ИЗРАБОТКА И ЦЯЛОСТЕН ИНЖЕНЕРИНГ 
НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ .

Завод Брезник
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Продукция

  „Еми Електрик“ ЕООД разполага със собствен конструкторски отдел, специализиран в 
изработката на машини, съоръжения и детайли от производствената индустрия. 
Използвайки модерни програмни продукти за чертане, изчисляване и 3D моделиране, 
отделът работи по вътрешно фирмени и частни проекти. Представената продукция е 
собствени разработки, а някой съоръжения са без аналог на пазара, особено в  
сферата на обработка на биомаса. 
Произведеното оборудване на фирмата се внедрява в различни производствени
предприятия.

Завод Брезник

•  Заваръчни конструкции;

•  Резервоари за ниско налягане;

•  Бункери;

•  Каркаси, скелети;

•  Огради, парапети, врати;

•  Други метални изделия;

•  Транспортни съоръжения (кофични елеватори, шнекове,

    транспортни ленти, редлери, вибродъна);

•  Специализирано оборудване - циклон-сепаратори, 

    бункери за насипни материали с транспортьори, 

    дробилки, мелници, колонни сушилни и други;
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