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Производствена база-гр.Белене,п.к.5930,ул.”България”№74,тел.0658/3-50-98,факс: 0658/3-49-10
Production facilities 5930 Belene, Bulgaria, 74 “Bulgaria”Str.,tel.+359 658 35098,fax: +359 658 34910;
Енеркемикал ООД е водещо производствено предприятие,
специализирано в производството на нестандартно метално
оборудване, конструкции и изделия по поръчка на клиента,
корпусни детайли и рециклиране на машини.
Като правоприемник на бивш завод за ковашко-пресови
машини, компанията предлага:
*Ексцентър преси- модели: ПE25A, ПE40A, ПE63A
*Ножици гилотинни 4 x2000mm
*Валове за огъване на метални листове VOML 6х2000mm
Фирмата извършва механична обработка на метални изделия,
газово рязане и заваряване и разполага с необходимите
производствени мощности за извършване на дейността си.

Enerkemikal Ltd is a leаding manufacturing company,
specialized in the production of non-standard steel equipment,
structures and products by customer specifications, casing parts
and recycling/ maintenance of machines.
As successor to the ex-factory for forging machines, the company
is manufacturing the following:
*Eccentric press- models: PE25A,PE40A,PE63A
*Guillotine shears 4 x2000mm
*Shaft bending machines for steel sheets – VOML 6х2000mm
The company carries out mechanical processing of steel products,
gas cutting and welding and it has the necessary production
facilities and capacity for completing its activities.

Хоризонтален Борвег DOOSAN DBS 130
HORIZONTAL BORING MACHINE DBS 130L II

HyPerformance Plasma HPR260,с размер
на масата/table dimensions 2000х6000mm

Челно-бандажен струг “Пореба”
Front-shrouding lathe “ Poreba”

Фрезхобел “ТИТАН”
PIANO-MILLER TITAN

Хоризонтален Борверг W200G – Škoda
Horizontally drilling machine W200G Škoda

Газорезна машина Zinser с шест глави,
размери на масата 3000х8000mm
Gas Cutting machine Zinser with six torch ,
table dimensions 3000х8000 mm

Друго оборудване/Other equipment:
Аbkant „ERFURT“ 160 t , L 4750 mm,jig-boring machine, lathes,welding machines,round grinding
machine,flat grinding machine, Shaft bending metal sheets – VOML 6х2000mm and others.

• Ексцентрикови преси,Ножици гилотинни 4х2000мм,Вал огъващ метални листи
6х2000мм Еccentric press,Guillotine shears -4 x2000mm,Shaft bending metal sheets VOML
6х2000mm

;

•

Изработка и монтаж на стандартни и нестандартни конструкции и изделия
Production and assembly of standard and non-standard products

•

Изработка и механична обработка на детайли и резервни части
Production and mechanical processing of parts and spare parts

Енеркемикал ЕООД е производител за Европа и България на инсталации за преработка и
утилизация на износени автомобилни гуми “Пиротекс”,по метода на нискотемпературна
пиролиза .Инсталацията е подходяща както за открит, така и за закрит монтаж.
Инсталация „Пиротекс” е на модулен принцип, като преработката на гуми за едно денонощие
може да варира от 3 до 5 тона.
ENERKEMIKAL Ltd. is a manufacturer in Europe and Bulgaria of processing plants and
utilization of used tires "Pyrotex" ,by method of
low pyrolysis. Installation is suitable for
both outdoor and an indoor installation. The installation is a part of a complex for processing of
utilization of rubber .The rated capacity is up to 3-5 tons per 24 hours.

Инсталацията “Пиротекс” се
състои от позиции
1. Пещ пиролизна – с три камери
2. Колектор - газов
3. Скрубер за мокро пречистване
4. Предварителното събиране на
пиролизното гориво.
5. Тръба на Вентури.
6. Адсорбер за мокро пречистване
7. Сепаратор центробежен капков.
8. Вентилатор за пиролизни газове.
9. Ресивер - газов.
10. Циркулационна помпа.
11. Охладител.
12. Отсек за предварително
подгряване.
13. Димоходи с димни вентилатори.

Installation "Piroteks" consists of
items:
1. Furnace pyrolysis - with three
cameras
2. Collector - gas
3. Scrubber wet scrubbing
4. The preliminary collection of
pyrolysis oil.
5. Venturi.
6. Adsorption wet scrubbing
7. Centrifugal separator drop.
8. Fan pyrolysis gases.
9. Receiver - gas.
10. Circulation pump.
11. Cooler.
12. Compartment preheating.
13. Flue with exhaust fans.

•

Продукти,получени от преработката на гуми:
Products, obtained from processing of tires:
•

Високовъглероден остатък –използва се като
твърдо гориво (7000-7500 кал.) и като суровина в
химическата промишленост,във вид на активен
въглен,който се ползва в пречиствателните станции и
различни видове изсушители.

•

Solid carbon residue is used as a solid fuel(70007500cal.) and as a raw material in the chemical industry as
an active charcoal.The active charcoal is also used in
sewage treatment plants and various types of filters and
dehumidifiers.

•

Течна фракция-използва се за предварително
подгряване на инсталацията и като гориво за котли
(на течно гориво).
Pyrolysis liquid fuel is used for pre-heating of the
plant and as a fuel for boilers to fuel oil.

•

•
•

•

Металокорд – съдържа стомана като суровина за
последващо претопяване.
Metal cord-it contains steel as raw material for further
melting.

Пиролизен газ- използва се за поддържане на
технологичния процес чрез изгаряне в газова горелка.
• Pyrolysis gas is used to maintain the combustion process
in a gas burner.

•
•

Отделни части от инсталацията и монтажния процес
Parts of the installation and assembly process
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