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     София, Μай  2011 Брой 5 Година 2 www.chenco.gr e-mail:chenco@mail.bg Безплатен вестник 

ВЕСТНИК ЗА ИНФОРМАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

 

CHENCO BULGARIA L.t.d. 

FOUNDRY & ENERGY SOLUTIONS           

         53-55 Бул. Тотлевен– 1606 София 
    Tel: +35928057221 Fax: +35928057001 

 

 

ДЕЙНОСТИТЕ НА CHENCO GROUP НА 

ИЗЛОЖЕНИЕТО НА GIFA 

Chenco Group както на всяко изложение на GIFA , което се провежда на всеки 5 години ще 
организира за вас нашите потенциални и настоящи клиенти най-добрите активности. Тъй 
като участнците ще са много ние ви молим да ни информирате преди 10 юни дали искате 
да посетите няколкото леарни, които сме подбрали за вас и дали ще бъдете на нашата 
разходка с яхта, където ще бъдете специални гости. Моля изпратете ни е-mail с 
потвърждение, за да ви включим. Това можете да направите на chenco@mail.bg или да се 
свържете с  Надя Терзиева на тел +359 928057221, или мобилен:+359 886600619. 
На разходката с яхта  Rhine Cruise и по време на посещението на леарните с вас ще има 
преводач. Надяваме се да се видим скоро и да прекараме отлично.   
 
Николас Сахинополус 
Изпълнителен Директор 

CHENCO BULGARIA EOOD 

Безплатно посещение на изложението 

За нас ще е удоволствие да ви предоставим безплатни билети за изложението, които иначе 

струват 50€.  

Билетът може да получите на хартиен формат на А4 страница или като електронен билет 

(eTicket).   

И в двата варианта е препоръчително да се пре-регистрирате, за да не губите време в чакане на 

място. По този начин вие като клент не трябва да се редите и да чакате за издаването на този 

билет, а може директно да влезете и да посетите директно изложението.  

Нашият круз с яхта Rhine Cruise в Петък 1-ви Юли 

Също така традиционно ви предлагаме както правим на всяко изложение на GIFA вечерна 
разходка с яхта -  Rhine cruise, която ще бъде организирана в Петък на 1 –ви Юли.  

Тъй като яхтата събира максимум 150 човека имаме нужда от вашата кооперация като 
потвърдите, че ще присъствате, за да може поканата за вас да е персонална и потвърдена. Ето 
затова свържете с нас колкото се може по-скоро. В GIFA ще получите принтирана покана, която 
ви дава възможност да участвате в яхтената ни обиколка. 

Обиколката с яхта включва: 

Transfers from the exhibition center to the pier 

http://www.gifa.com/cgi-bin/md_gmtn/custom/pub/content.cgi?lang=2&oid=10389&ticket=g_u_e_s_t&ca_page=press/en/1296_1526.htm
http://www.cemafon.org/
Tel:+35928057221
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Bulgaria.sv
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_Hellas.sv
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Flag_of_Serbia.sv
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_Algeria.sv
mailto:chenco@mail.bg
http://ww2.momentive.com/home.aspx
http://www.timegroup.com.cn/
http://www.galdabini.it/it/home
http://www.otto-junker.de/go/en.html


 

 2 ЛЕЯРСТВО                                                                                                                                                           SEPTEMBER     

                          

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгия  - посещение в Понеделник 4-ти Юли 

- FERROMATRIX, Marke (Kortrijk) -  www.ferromatrix.be да бъде разгледано: 
Завод 1. – Система за формоване в каси с размер максимум  2500 x 2000 mm за стомана  
и възлестто желязо.  

 

 

 

 

 

Завод 2 – Отливане в каси с размер: 4200 x 3200x 1700+500 mm   

 

 

 

 

 

 

 

FOUNDRY SOLUTIONS 

ЛЕЯРСТВО 

Собственост: 

CHENCO 

ЛЕЯРНИ  

МАШИНИ  

ИЗДАТЕЛИ: 

Николаос Сахинопулос 

Nadia Terzieva 

Анна Пападопулу 

Анта Пана 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговорник издание: 

PARADOX STUDIOZ 

Αхаиас 15& Дукисис 

Плакендиас             

Αтина 11522 
mail:info@paradox.com.gr  

web:www.paradox.com.gr 
phones: 2106560754               

fax:2106560832 

Този вестник е с не 

спекулативен 

характер, формуляр е 

в рекламна форма и 

не приема реклами от 

фирми или 

организации . 

Посещение на леарните: включва трансфер от центъра на изложението до 

Леарните.   

Германия – посещение по време на GIFA 

- SCHMOLZ & BICKENBACH – Krefeld за да видим: 2 off T36/30 SB двойно 
рамо, mixing arm variable height mixers for furane process 
 

 

 

- FRITZ WINTER – STADTALLENDORF  (2 часа Южно от Дюселдорф) за да се 
разгледа: 
Посещение на G7 Департамент  - „Проветряващи разбиващи дискове" 

only to see  8 FOUNDRY AUTOMATION SPC 40 core centres for the production of 

ventilated brake disks 

 

http://www.ferromatrix.be/
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ПО ВРЕМЕ НА GIFA ПОСЕТЕТЕ НИ И НА ЩАНДОВЕТЕ НА КОМПАНИИТЕ, С КОИТО СИ 

ПАРТНИРАМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

G.N.R. Analytical Instruments ЗАЛА 12 ЩАНД G22 

GNR Ltd е основана през 1984 в Милано от Mario Gungui и Antonio Nigro. В същата година те 

поемат контрола над OPTICA Ltd, една от първите и най-добре познати европейски компании 

работещ в сферата на Аналитичните Инструменти. Започват производството на оптически 

спектометър за емисиите(OES)който служи за измерването на състава на химическите елементи 

в металните сплави както и  допълнителните аксесоари необходими за отчитането на останалите 

стойности.  

G.N.R. Analytical Instruments Group конструира и произвежда x-ray лабораторни и преносими 

дефрактометри (XRD) и флуоресценция (XRF) за изучаването на различните структури на 
материалите и техния състав.  

 

I.M.F.   ЗАЛА 15 ЩАНД G38 

От 1972 IMF е активен производител на машини и съоражения специално конструирани за 

производството на отливки и сърца. В началото IMF се ограничава до производството на 

самостоятелни машини, но бързо разширява гамата с иновативен инжинерингов дизайн, което сега 

отличава компанията от всички останали на пазара. По този начин IMF оставя своята следа в 

развитието на целия No-bake сектор. Световната леарска индустрия прзнава на IMF 

изключителната способност да окомплектова No-Bake системи способни да произвеждат толкова 

различни видове отливки, които поради своето разнообразие и разновидности няма да могат да 

бъдат изброени тук. Данните на IMF както и клиентите на компанията са такива, че нашият слоган 

No-Bake=IMF вдъхва доверие на безброй много техници свързани с леарската индустрия през 

последните 35 години.  IMF е напълно глобална компания  с производствени, проектиращи и 

маркетингови единици на три континента в Европа, Америка и Азия както и с огромен нет от 
представители.   

 
SAVELLI S.p.A.:  ЗАЛА 17 ЩАНД B11 

Всъщност компанията SAVELLI води началото си от занаятчийската дейност на г-н Egidio 

Savelli, който организира работна среща в тази област през 1842 г. за производство на чугун. 

Дейността му е продължена от сина му Антонио и от внука му Северино. 

Потомците Луиджи, Северино и Джузепе развиват дейността му в различни области, като 

например: стоманени сглобяеми конструкции, заварени конструкции, индустриални машини и 

оборудване за леярни. 

Разтопяване: Студени взривни и предварително загряти куполи, пречиствателни станции и 

отливане със системата за студен черпак, транспортиране на стопен метал.  

Формоване: Напълно автоматизирани формоващи линии както и единични машини.   
Технологии на пясъка: Единични машини за пълното оборудване необходимо за отливането. 

 
 

 

Belloi e Romagnoli S.r.l     ЗАЛА 16 ЩАНД E33 

Belloi e Romagnoli S.r.l. е основана в Модена през 1950 година. От началото на своята дейност е 

насочена към производството на леарни машини и екипировка. Според членовете основатели на 

компанията нейната основна цел е да бъде представена със собствени машини. Първата най-

семпла машина са така наречените изливащи черпаци, които са незабавно последвани от първите 

въртящи се колерганги за подготовката на пясъчно-бентонитни смеси.  

По късно Belloi & Romagnoli прави и по нататъшен прогрес. През тези години се произвеждат и P 

сери интензивни колерганги, които увеличават производството и на BRAP сериите хидравлични 

формоващи машини, които вече са позволили автоматизацията на формоването.  

Aвтоматизирани формоващи линии: най-много до 240 отливки на час.  

 

 

Momentive Specialty Chemicals ЗАЛА 12 ЩАНД E12Momentive е една от световно известните 

компании за специални химикали и материали с повече от $7.5 милярда годишни продажби. 

Нашите 10 000 съдружници и 115 производствени единици обслужват над 20,000 клиени 

навсякъде по света. Нашите продукти и технологии – включително иновативни трайно 

втвърдяващи се след нагряване и оформяне смоли, сликони и напредничави материали – са 

подкрепени от индустрии – от водещи експертизни оценки както и с най-важното ние 

разполагаме с отлична техническа подкрепа. Техният индустриален опит в правенето на 

продукти за клиентите им е изключителен и техните продукти се справят по-добре от останалите.  

 
OTTO JUNKER GmbH ЗАЛА 10 ЩАНД E20 

Компанията е основана през 1924. Продуктовата гама на OTTO JUNKER GMBH включва 

разтопяване, отливане, нагряване и топлинна обработка на алуминий и мед и на полузавършени 

продукти както и предоставянето на екипировка за отливане на стомана и желязо.Освен това 

компанията е организирала специална леарна в Lammersdorf, където се произвеждат машини за 
отливане-готови за инсталация.  

 

http://ww2.momentive.com/home.aspx
http://www.otto-junker.de/go/en.html
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FOUNDRY SOLUTIONS 

 

CHENCO BULGARIA EOOD 
FOUNDRY SOLUTIONS 

53-55 Бул. Тотлебен -1606 София 

Tel: +35928057221,  Fax: +35928057001 

mail:chenco@mail.bg 

www.chenco.gr   

CHENCO ® 

Sachinopoulos  Nikolas 

 
 

 

 

CHENCO 

CARLO BANFI IMF GROUP  ЗАЛА 15 ЩАНД G38 

 

CARLO BANFI произвежда екипировка за леарската индустрия от 70 години и е най-добрата компания за 

производство на пясъкоструйни машини и машини за механично почистване на отливките. Компанията се 

присъединява към IMF Луино, Италия през Април 2010 година. 

В основните си офиси и звена за обработка I.M.F.srl ще продължи традицията при производството на пясъко-

струйни машини, сухо химическо почистване, пружини и бар инсталациии.   

През 1950 г. Компанията се преобразува в индустриална и постепенно се развива и произвежда машини и 

съоръжения с все по-високо технологични спецификации, което я прави лидер в областта на металните 

повърхностни обработки. 

Carlo Banfi винаги е работела според принципа "Да постигнем задоволяването на нуждите на клиента 

посредством резултати" и е успяла да спази обещанието си. Този принцип ще бъде поддържан и от I.M.F.srl. 

 
FOUNDRY AUTOMATION IMF GROUP  ЗАЛА 15 ЩАНД G38 

 

FOUNDRY AUTOMATION srl е водещ производител на линии на формоване, машини и роботни центрове за 

производството на сърца. Целта на компанията е да подсили своето присъствие на световния пазар и да продължи 

да се разширява и развива чрез повече продажби. 

С много голям опит в леарския сектор, FOUNDRY AUTOMATION srl е специализирана в дизайна и 

производството на машини и пълни решения за отливането на сърца, машини за формоване и автоматизирани 

формоващи линии, които покриват всички изисквания на производителите използващи като отливки алуминий и 

желязо.    

Центърът и съоръженията на FOUNDRY AUTOMATION srl са разположени в Spresiano (Treviso) в близост до 

Венеция, Италия. FOUNDRY AUTOMATION srl има специално звено, което включва екип от специализирани 

инжнери в техническия департамент на дружеството, където е и ядрото за дизайн и развитие.   
  

 

CHENCO предлага решения от 1962 и продължава да е лидер в нашата област. 

Нашата компания се занимава с леярски машини в държави като Гърция,  Алжир, България, Македония и Сърбия. 

Компания предлага пълният асортимент от леярското оборудване и очаква да предложи на клиентите решения за развитие на 

нови технологии и намаляване на разходите по производство. 

Ние работим с надежни компании и сме способни да предложим основно оборудване за постигане на целите на нашите 

клиенти по ключовите им проекти. 

а) Леярски заводи и машини: Компанията опит в предлагането на най-съвременните решения за не прекъснат процес на 

отливане, големи отливащи автоматизирани линии, междинни и малки автоматични и полуавтоматични линии, компактно 

отливащо оборудване, машини за пясъчно бентонитни смеси, инвестиционно отливане, гравитационно и отливащо 

оборудване, разтапящи технологии, термално третиране и крайни отливки, третиране на пясък и рециклиране, основни емисии 

и тн. 

б) Лаборатория – изследване и контрол на качеството: Ние предлагаме изследователски университетски центрове за контрол 

на качеството по отношение на Инженеринга (Механо – електро-електроно – строителство – металургия – химия), анализ на 

замърсяването на околната среда, контрол на условията на труда и здравно застраховане както и системи за контрол на 

ключови проекти. Предлагаме пълен анализ на метала, термодинамични системи, системи за анализ на околната среда, 

дифракционни системи (енергийни и единични XRD), Nd;YAG лазери, VSM системи, термичен анализ, геофизика, електрохимия 

както и анализ на нефт и др. 

в) Леярски материали: синтетично-свързани смоли за студени процеси, отливащи и основни уплътнения, подобряване на 

качеството на отливане и формоване, агенти, алкохолни разредители за уплътнения, лепила за получаване на пясъчни ядра и 

форми за предотвратяване на дефекти както и много други. 

 

 

Tel:+35928057221
http://www.chenco.gr/

