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     София, Януари 2010 Брой 1 Година 1 www.chenco.gr e-mail:chenco@mail.bg Безплатен вестник 

ВЕСТНИК ЗА ИНФОРМАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

С голяма радост ви съобщаваме създаването на един нов и амбициозен вестник в областта на леярството-
ЛЕЯРНА ИНДУСТРИЯ.  
Наша цел е да допринесем с всички  сили в развитието на българската леярна индустрияи да се 
занимаваме с въпроси, които ще ви помогнат да се запознаете с всички развития в нашата област , както и 
да ви дадем информация и знания за развитието, модернизацията и намалението на стойността на 
производството  на вашата  леярна. 
Ще се занимаем също с Marketing  въпроси и  представяне на българските леярни в  световен мащаб, с цел 
да създадем едно по- добро бъдеще за нашите леярни.  
Започваме плахо, това наше дело и се надяваме с  течение на времето, да ни ангажирате с въпросите, 
които ви засягат и бихте искали да обсъдим чрез редовете на нашият вестник. 
Вестника ще се издава на всеки  2 месеца и ще се доставя безплатно до вас.. 
Любезно предоставен от фирма ‘’СHENCO леярни машини’’, под контрола на Г-н Сахинопулу Николау, 
собственик на  CHENCO. Издателска  къща  Paradox studioz. 

 

 

CHENCO BULGARIA L.t.d. 

FOUNDRY & ENERGY SOLUTIONS           

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

 

Промените в климата и новите обстоятелства в сферата  на икономиката, бяха темите 

на разговор през 5 форума на най -големите леярни и производители на машини. За 

първи път участваха повече от 220 кадри от най-големите световни дружества и 

разговаряха за бъдещите предизвикателства и очаквания в леярната индустрия.                   

Г-н Gabriele Galante по време на речта си, наблегна на факта, че  за да се постиганат 

целите за развитие днес, трябва да се осъществи  едно стабилно сътрудничество по  

веригата  за снабдяване на леярните, от производителите на главните и помощни 

материали, както и на производителите на машини, така че да се изправят пред 

нарастващите претенции, с които се сблъсква днес леярната индустрия  за качеството 

на депата, както и за размера им. Данните, които се представиха от  представители на 

организации на леярните по целия свят, стана ясно че ще трябва да се увеличат 

усилията в сферата на проучванията, на сформирането и на ръководството.   Τези 

леярни, които ще се оборудват със съвременни машини с високи технологии в 

леярството, както и за преработване ( Машинностроителни заводи за обработка на 

метал и създаване на шаблон ),Предразделения за спестяване на енергия ( Слънчеви и 

Вятърните елекроцентрали ) както и строгото ръководство на стойноста ще бъде едно 

от тези теми, които ще са на първо място в новата епоха на леярната индустрия. Един 

строг режим на стойноста -високо възнаграждение, за ползване на първо качество 

материали и на енергията е вече от оргомно значение и изисква постоянни проучвания 

в тази сфера. От друга страна е видно,че тези огромни повишения на стойността  на 

материалите, неможе да се балансира само с намаление на разходите и на 

увеличаване на производството. Пътя, който трябва да се избере е преместването на 

това увеличение от веригата производство към продукта и това трябва да стане  без 

забавяне, защото за жалост  вече е от жизнено важно значение за успеха и  

оцеляването  на всяка  леярна компания. 

 

Mr. Gabriele Galante 

IFF President  

IMF Owner 

http://www.cemafon.org/
Tel:+35928057221
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Bulgaria.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_Hellas.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Flag_of_Serbia.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_Algeria.svg
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Представяне на леярна FERRO MATRIX Белгия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Какво е нужно в една леярна лаборатория? 
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FOUNDRY SOLUTIONS 

ЛЕЯРСТВО 

Собственост: 

CHENCO 

ЛЕЯРНИ  

МАШИНИ  

ИЗДАТЕЛИ: 

Николаос Сахинопулос 

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 

организацииή . 

Днес по целия свят са зададени правила за качеството и производството на всички продукти, които се 

произвеждат. Така че е от абсолютна необходимост в модернизираните леярни да има подходящите 

форми на анализ, на изходящите заключения и елементи за скорост  и за процаса на тяхното 

производство.Фирма  CHENCO със съдействието на най-добрите фирми в областта им, може да ви 

снабдява с всичко необходимо в областта на лабораторията, на най-добрите цени  на пазара. 

Представяме ви някои от формите органи:  

Оптични спектрометър 

 

Металургия микроскопи 

 

 

Твърдост тестер 

 

X-ray 

 

Напрежението тестер 

 

Charpy 

 

Ултарзвукова тестване  

 

Топлинна обработка 

 

Оптични Tермометър Leed тестер Sand тестер 
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От Вятърните Елекртоцентрали към Леярните на бъдещето.    
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МАШИННИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ЛЕЯРСТВО t/MW 

РОТОРНИ 
СИСТЕМИ 

РЪКОХВАТКА, 
ПЕРКИ, 
АДАПТЕР,  
ЛАГЕР 

6.44 
ΣΤ/ΟΣ: 4.5 
t/MW 

ВАЛ ОС, 
 ЛАГЕР 

0.44 

ТУРБИННО 
ТЯЛО 

СКЕЛЕТ,  
ОСНОВА 

3.85 

ΧΙΤΩΝΙΟ 
ТУРБИНА 

ΧΙΤΩΝΙΟ, 
ПОДПОРА, 
ЛАГЕР 

1.71 

ДРУГИ  1.00 

ОБЩО  13.44 

 

България не трябва да чака да се поставят от чуждестранни инвеститори на 

територията и—или навън в морето—а да стане носител на вятърната енергийна 

индустрия.  

Съществуващите коснтрукции за процедурите по обработка, производителите на 

инструменти, леярните депа биха могли лесно да преминат към изграждане не места 

с вятърни турбини в един бизнес, който би могъл да бъде доходоносен за цялата 

държава.  

Произвеждането на вятърни турбини и производството на възобновяеми енергийни 

източници е една от основните цели на нашите икономически стратегии за развитие 

по целия свят днес. 

Това са предпоставките на икономическата нагласа за висококачествено 

производство и трябва да бъде в центъра на нашия свят, за да ни предостави 

шансовете, които са на разположение.  

Привличането на нови чуждестранни фирми в България е трудна и щетителна задача 

за българите бизнесмени, защото съществува изобилие от бизнеси в България днес, 

които биха могли да започнат с изграждането електроцентрали и вятърни турбини, 

което е нещо лесно постигаемо..България създава високо качествена промишлена 

продукция и това е нейно наследство.  

В Америка се предвижда, че стойността им ще достигне $62.2 милиарда в 

инвестиции и ще бъдат създадени 398.000 работни места за създаването на вятърни 

електроцентрали за производство на 125.000MW в основата на политическата 

програма за възобновяеми енергийни източници, която е зададена преди година.  

Стратегичското място на България е с максимална възможност да се усвои 

енергийната инвестиция на вятър и депа, които зависят от текущата и индустриална 

база, която е национален въпрос-може би не знете, че всяка вятърна турбина, която 

ще бъде произведена по света даже и през 2011 ще бъде вече продадена.  

«Нуждите от възобновяема енергия ще доведат до десетгодишно развитие на 

производителите, на леярни, обработване на метали, производители на сферични 

лагери, промишлени производители на вятърни електроцентрали, производители на 

турбини, бизнеси за електрически съединения и производители на контролни уреди.  

Най-големите производители на вятърни електроцентрали са Vestas в Дания и 

Gamesa в Испания, чиито дял е 32% от световното производство. 

Господин Mahawili (изпълнителен директор на енергийния GVSU център в Muskegon 

в Америка ) направи изявление за нуждата на съществуващите производители на 

вяртърни електроцентрали за намиране на специализирани места с възможност за 

производство на бази за вятърни електроцентрали и инсталиранетио им, с работен 

потенциал и производство, които местните производители могат да притежават. 

http://www.alibaba.com/product-gs/224418342/Wind_turbine_parts.html
http://www.alibaba.com/product-gs/222863285/Wind_turbine_parts_hub.html
http://www.alibaba.com/product-gs/224418416/Wind_turbine_parts.html
http://www.alibaba.com/product-gs/232388085/wind_turbine_castings_1.html
http://www.alibaba.com/product-gs/224418379/Wind_turbine_parts.html
http://www.alibaba.com/product-gs/206932348/Wind_Turbine_Hub.html
http://www.alibaba.com/product-tp/105157246/Turbine_Adjusting_Wind_cast.html
http://www.alibaba.com/product-gs/224418295/Wind_turbine_parts.html
http://www.alibaba.com/product-free/103218939/Wind_Turbine_Generator_steel_casting_parts.html
http://www.alibaba.com/product-gs/234094327/gearbox_Housing_for_wind_turbine.html
http://www.alibaba.com/product-gs/232388410/wind_turbine_castings2.html


 

                                  CHENCO 
 

FOUNDRY SOLUTIONS 

TURNKEY SOLUTIONS, ЛЕЯРНИ ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ЛЕЯРНИ МАШИНИ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО, ФУРНИ, ЛИНИИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ЛЕЕННЕ, ВЕНТИЛАЦИОННИ 

СИСТЕМИ & ФИЛТРИРАНЕ НА ВЪЗДУХА, СИСТЕМИ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ПЯСЪК, 

СИСТЕМИ ЗА ТРАНСФЕР, МАШИНИ ЗА СЪРЦЕВИНИ,  СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТРЪБИ ЗА ГАЗ & НАВИГАЦИЯ , CNC, ПЯСЪКОСТРУЙ, ПЛАЗМЕНИ МАШИНИ, ЗА РЯЗАНЕ НА 

МЕТАЛИ, НОЖИЦИ, LASER, УГЪВАТЕЛИ, СТРУГОВЕ, МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА  

ΚОМИНИ, СПЕКТРОМЕТРИ, ТВЪРДОМЕТРИ, ЗАРЕЖДАНЕ, ΜИКРОСКОПИ, X АКТИНИ, 

УЛТРАЗВУК, СЪДОВЕ ЗА ПРЕНОС НА РАЗТОПЕНО ЖЕЛЯЗО, ЛАЯРНИ МАТЕРИАЛИ. 

ЛЕЯРНА

ОБРАБОТКА

МАТЕРИАЛИЕНЕРГИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

► Леярни машини 

► Машини за обработка 

► Лабораторно оборудване 

► Технически проучвания 

 

53-55 Бул. Тотлебен – 1606 София 
Tel: +35928057221, Fax: +35928057001 
 
mail:chenco@mail.bg 
www.chenco.gr   
 
CHENCO ® 
Sachinopoulos  Nikolas 
 
 

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

