
ЦЕРБ МЕХАНО ЕООД

MECHANO

МЕХАНООБРАБОТКА ЛЕЕНЕ НА ЧЕРНИ И 
ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

ТЪРГОВИЯ С
МЕТАЛИ



СФЕРА НА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ МЕХАНО ЕООД е фирма от групата на ЦЕРБ ЕАД.
Специализирана е в:
• Производство на черни и цветни отливки
• Термообработка и изработка на резервни части за 
машиностроенето и енергетиката в България и за 
международния пазар. 
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ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ü Цех за производство на моделна екипировка
ü Леярен цех за производство на стоманени и чугунени отливки
ü Леярен цех за производство на цветни метали и сплави - отливки от мед, месинг, 
бронз и алуминий

ü Цех за термообработка – отгряване, закаляване, нормализация и отвръщане 
ü Цех за механообработка на едро и дребногабаритни детайли
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СТРЕМЕЖ И ЦЕННОСТИ

Основният стремеж на фирмата е непрекъснато усъвършенстване и максимално 
удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти и партньори. 
Това ни помага не само да оцеляваме, но и да се развиваме като достоен конкурент и на 
международния пазар. 
Хората, работещи във фирмата - водещи професионалисти и специалисти с креативно 
мислене, са фактор за нейния просперитет. 
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ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
МОДЕЛНА ЕКИПИРОВКА

Цехът разполага с пълната гама от
дървообработващи машини за производство и
ремонт на дървени модели по чертеж на
клиента.
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ЛЕЯРЕН ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
СТОМАНЕНИ И ЧУГУНЕНИ ОТЛИВКИ

Цехът разполага с:
• Една индукционна пещ с капацитет 620 kg за производство на
стомана и чугун

• Една електродъгова пещ с капацитет 4 t за производство на 
стоманени отливки

• Необходимото оборудване и касова екипировка за изработка на 
пясъчни форми от формовъчни смеси на базата на водно стъкло и 
алфасет смоли
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ЛЕЯРЕН ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И СПЛАВИ

Цехът разполага с:
• Две електросъпротивителни пещи с номинален капацитет 

140 kg, всяка за производство на алуминиеви отливки
• Индукционна пещ с номинален капацитет 600 kg за
производство на медни, месингови, бронзови и алуминиеви 
отливки

Основен предмет на дейност е производството на токова 
арматура – клеми, заземители и др., както и отливки от 
цветни метали по чертежи на клиента.
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ЦЕХ ЗА ТЕРМООБРАБОТКА

Цехът разполага с три термични пещи с размери на 
работната зона:
• 3000 х 1850 х 1070 mm
• 1600 x 900 x 800 mm
• 1200 x 600 x 400 mm
И предлага на своите клиенти следните термообработки –
отвръщане, нормализация, закаляване в масло и вода.
Размерите на маслената вана са 2000 х 1200 х 2600 mm, а на 
водната 2400 х 800 х 800 mm.
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ЦЕХ ЗА МЕХАНООБРАБОТКА
В цеха могат да бъдат извършени следните услуги:
• Лентоотрязване – до Ø700 мм 
• Стругови операции на хоризонтални и каруселни стругове 
• Фрезови операции на универсални и фрези с ЦПУ, фрезхобели и 
• Координатно-разстъргващи машини 
• Борвергова механична обработка 
• Механична обработка на щос
• Шлифоване на кръгъл и плосък шлайф
• Шлосерски операции - рязане, разкрояване, огъване, пробиване, 

резбонарязване и др. 
• Заваряване на черни и цветни метали - детайли от стомана, алуминий, 

бронз, мед и месинг 
• Спектрален анализ за определяне на химичен състав 
• Ултразвуков контрол 
• Изработване на детайли по техническа документация на клиента. 
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СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ –
ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ

ЦЕРБ МЕХАНО предлага широка гама от материали на склад:
• Въглеродна стомана
• Легирана конструкционна стомана (42CrMo4N)
• Легирана Cr-Ni стомана
• Месинг
• Алуминиеви пръти
• Тръби – стоманени и от неръждаема стомана
Всички материали имат сертификат от спектрален анализ за 
определяне на химичен състав и протоколи от УЗК.
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Контакти:

• info@mehano.cerb.bg

• iliachervenkov@abv.bg

• trade@mehano.cerb.bg



ЦЕРБ МЕХАНО 
ЕООД Контакти:

гр. София 1220 ул. Локомотив №1
тел.: +359 (2) 8105 475; +359 (2) 8105 450
E-Mail: info@mehano.cerb.bg; trade@mehano.cerb.bg
инт. страница: https://cerb.eu/mechano
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