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Преглед на продуктите

Тръбни системи
ASW - Тръби поцинковани
ASW- Сегменти и скоби
ASW - Фасонни части
Клапи разпределителни двупътни
DGBM
Клапи разпределителни трипътни
DGBM
Спирачка за зърно
DGBM
Тръби за зърно система Helix
Тръбни системи за пневмотранспорт на зърно
Въздуховоди за аспирационни системи и фасонни части с удебеление
Тръбни системи за изпразване на силози

Вентилационна техника

(патент)
Телескопична вентилационна тръба
Лебедка за телескопична вентилационна тръба
Телескопична вентилационна тръба за картофи
Аспиратор за зърно Airwhisper
Аспиратор за зърно Airlance
(патент)
Вентилационни колони Air-Pillar
Вентилационни тела Air-Rocket
Подподова вентилация
Оставащ кофраж за подподова вентилация
Полукръгли канали
Охлаждащ канал за картофи
Аксиални вентилатори
Радиален вентилатор Air-ASAjg

Плоски складове
Силоз с преграждаща стена
Силоз с модулна стена
Врати
Системи от въздушни канали
Силоз Vario ED
Четириъгълни складови клетки
Четириъгълни складови клетки с фуниевидна основа
Принадлежности W 100
Силоз от полимерна тъкан
Stand 01/11 - s

въздухоразпределение,
удобства при боравене

DGBM

въздухоразпределение,
удобства при боравене

DGBM
въздухоразпределение,
удобства при боравене

DGBM

DGBM

DGBM

DGBM
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Майсторим от метал

Майсторим от метал

бележки

бележки
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Майсторим от метал

Тръбни системи

Тръбни системи
Тръбни
системи

Майсторим от метал
ASW- Тръби поцинковани, заварени, с подгънати краища
дебелина 1 mm
100

120

150

160 OK

200

250

300

0,25 m

4010014015669

0,5 m

4010014015664

1,0 m

4010014015665 4002014015677 4010014015682 4010014015684 4010014015817

2,0 m

4010014015666 4002014015678 4010014015683 4010014015685 4010014015818

4010014015814

3,0 m

плъзгаща тръба
1-2 m

4010014015676

2-4 m

4010014015677

дебелина 2 mm
100

120

150

160

200

250

300

Тръбни системи

0,25 m
0,5 m

4010014015670

4010014015673 4010014015701 4010014015824

1,0 m

4010014015678

4010014015680 4010014015702 4010014015825

2,0 m

4010014015679

4010014015681 4010014015703 4010014015826

дебелина 3 mm
100

120

150

160

200

250

300

0,25 m
0,5 m

4010014015698 4010014015819 4010014015811

1,0 m

4010014015699 4010014015808 4010014015812

2,0 m

4010014015700 4010014015809 4010014015813

S6

Stand 01/11 - s

Майсторим от метал
ASW – Тръби поцинковани, заварени, с подгънати краища
Ходови тръби за зърнени култури, посеви + други насипни материали
Дължината и диаметърът на тръбата са номинални стойности
Ламарините са поцинковани
(Други материали по заявка напр. неръждаема стомана)
шев

Тръбни системи

SchweЗаваръчна връзка: фолиен шев или MAG със CuSi Връзка: подгънат ръб

as
Stand
at II/08
01/11 - ss
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Майсторим от метал
ASW сегменти и скоби

сегменти прави 1,5 mm / 2 mm / 3mm
150/1,5

150/2

200/2

250/2

300/2

200/3

250/3

300/3

5,0°

4010015015664 4010015015669 4010015015679 4010015015689 4010015015747 4010015015684 4010015015694

15,0°

4010015015666 4010015015671 4010015015681 4010015015691 4010015015749 4010015015686 4010015015696 4010015015718

30,0°

4010015015667 4010015015672 4010015015682 4010015015692 4010015015750 4010015015687 4010015015697 4010015015719

45,0°

4010015015668 4010015015673 4010015015683 4010015015693 4010015015751 4010015015688 4010015015698 4010015015720

сегменти бъчвообразни

Тръбни системи

150/1,5

150/2

200/2

250/2

300/2

200/3

250/3

300/3

5,0°

4010015015724 4010015015729 4010015015734 4010015015741 4010015015713 4010015015708 4010015015746

15,0°

4010015015726 4010015015731 4010015015736 4010015015743 4010015015715 4010015015710 4010015015721

30,0°

4010015015727 4010015015732 4010015015737 4010015015744 4010015015716 4010015015711 4010015015722

45,0°

4010015015728 4010015015733 4010015015738 4010015015745 4010015015717 4010015015712 4010015015723

скоби
150/ 1/1,5

150/ 2,0

200/ 1,0 200/ 2,0 / 3,0 250/ 2,0/3,0 300/2,0/3,0

2-tlg o. D

4010024015673

2-tlg m. D

4010024015672 4010024015686

S8

Stand 01/11 - s

4010024015694

4010024015695 4010024015696

Майсторим от метал
ASW – фасонни части

тръбен разклонител
150/1,5

150/2

200/2

250/2

200/3

250/3

300/3

1 x 45°

4010008015666 4010008015668 4010008015674 4010008015676 4010008015679 4010008015680 4010008015682

2 x 45°

4010008015667 4010008015669 4010008015675 4010008015677 4010008015684 4010008015681 4010008015683

3-пътен

4010008015664

4010008015692

150/1,5

150/2

200/2

250/2

прав

4010001015665 4010001015667 4010001015669 4010001015671

45° m.
Sch.

4010001015666 4010001015668 4010001015670 4010001015672

200/3

250/3

300/3

200/3

250/3

300/3

тръбен шибър
150/1,5
въртящ
се затвор
изтеглящ
се шибър

150/2

200/2

250/2

4010017015664 4010017015665 4010017015668 4010017015671

4010017015673

4010017015674

401001701675
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Тръбни системи

изход

Майсторим от метал
ASW – фасонни части

наклоняваща се глава
150/1,5

150/2

200/2

250/2

200/3

250/3

300/3

250/2

200/3

250/3

300/3

250/2

200/3

250/3

300/3

4010025015670 4010025015674 4010025015678 4010025015688

T – профил
150/1,5

150/2

200/2

Тръбни системи

4010008015678

въртящ се тръбен разпределител
150/2

200/2

4-пътен

4010025015671 4010025015675 4010025015689

6-пътен

4010025015672 4010025015676 4010025015690

8-пътен

4010025015673 4010025015677 4010025015691
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Майсторим от метал
ASW – фасонни части

клапи
150/1,5

150/2

200/2

250/2

300/2

200/3

250/3

300/3

1 x 45°

4010010015762 4010010015756 4010010015746 4010010015748 4010010015750 4010010015727 4010010015729 4010010015731

2 x 45°

4010010015763 4010010015757 4010010015747 4010010015749 4010010015751 4010010015728 4010010015730 4010010015732

преходник
150/2

200/2

250/2

прав

4010023015673 4010023015675 4010023015677 4010023015687

45°

4010023015674 4010023015676 4010023015678 4010023015688

200/3

250/3

300/3

Тръбни системи

150/1,5

преходник DN - DN
100 - 120,1 mm

4010023015672

120 - 150,1 mm

4010023015670

150 - 200,2 mm

4010023015667

200 - 250,2mm

4010023015691
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S 11

Майсторим от метал
клапи 2-пътни
- компактно изпълнение
- малка височина на монтаж
- еднолостово задвижване
- интегриран показател на местоположението
- поцинковано изпълнение
- моторна регулация безпроблемно адаптируема
- краен шалтер в защитена позиция
- висока уплътнителна функция
(пресовани части)
- оптимална точност на пасване
- дебелина на материала 2 mm или 3 mm

– доставка също с мотор

клапа NG – електрически
200/2

200/3

250/2

250/3

300/2

1 x 45°
2 x 45°

4010010015735 4010010015716 4010010015737 4010010015718 4010010015739 4010010015720

Клапа 1 x 45°

Клапа 2 x 45°

скица без мотор

C
90°

B
C

B

45°

Тръбни системи

300/3

4010010015734 4010010015715 4010010015736 4010010015717 4010010015738 4010010015719

A

A

D

D

Клапа 2 x 45°

Клапа 1 x 45°
A
NW 200

B
400

C
310

D
330

A
NW 200

B
290

C
340

D
340

NW 250

475

362

373

NW 250

350

480

400

NW 300

640

520

400

NW 300

422

546

475

S I2
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Майсторим от метал
клапи 3-пътни

DGBM

- права вътрешна клапа
- уплътнение с уплътняващи устни
- чист за сорта пренос
- еднолостово обслужване
- възможна моторна регулация
- компактно изпълнение

клапи 3-пътни
200
2 mm

250

300

4010010015713

3 mm

ПО

ВКА
Я
ЗА

Тръбни системи

– размерна скица за Тип Kk3 / 200

Stand 01/11 - s
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Майсторим от метал

бележки

бележки

Stand 01/11 - s

Майсторим от метал
Спирачка за зърно

DGBM

описание
предимства на спирачката за зърно
- сигурно изпразване чрез оптимална и практична конструкция
- лесно почистване чрез ревизионен отвор на болтова връзка
- сигурно стопиране на преносния продукт и по този начин оптимална
функционалност на последващите уреди
- устойчивост от износване чрез идеално изчисление на геометрията на основата
- защита от корозия с напълно поцинковано изпълнение
- с подгънат ръб за съединение със скоба
подсилено изпълнение с устойчив на износване гръб

Спирачка за зърно 45°
200/2

200/3

250/2

250/3

300/3

4010020015664 4010020015665 4010020015671 4010020015666 4010020015672 4010020015673

Спирачка за зърно 45°
артикул-№

L1

L2

4010020015664

NW1
150

NW2
150

2 mm

ca. 380

ca. 295

борд

4010020015665

200

200

2 mm

ca. 505

ca. 395

борд

4010020015666

250

250

2 mm

ca. 635

ca. 500

борд

4010020015670

150

150

3 mm

ca. 380

ca. 295

борд

4010020015671

200

200

3 mm

ca. 480

ca. 395

борд

4010020015672

250

250

3 mm

ca. 635

ca. 500

борд

4010020015673

300

300

3 mm

ca. 755

ca. 595

борд

4010020015674

300

200

3 mm

ca. 760

ca. 595

гладки

4010020015675

159

159

2 mm

ca. 405

ca. 320

гладки

4010020015676

200

200

3 mm

ca. 510

ca. 400

гладки

4010020015677

250

250

3 mm

ca. 640

ca. 505

гладки

дебелина

краища

Специални размери по заявка

Stand 01/11 - s
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Тръбни системи

150/2

Майсторим от метал
Тръбна система тип Helix
DGBM

Иновативна система на заваряване при
производството на тръби открива нови
възможности в укрепването и дължините
предимства:

- Скъпоструващите подтръбни конструкции
са вече част от миналото
- по-големи дължини без подпори
(90% повече от досега прилаганите)
- абсолютно кръгла геометрия на тръбата
- по-малко износване по тръбопровода

Тръбни системи

- без пречещи на потока надлъжни и напречни
заваръчни шевове
- спираловиден строеж на тръбата – по този
начин почти безпрепятствено изсипване на
материала
- индивидуално напасване на дължините на
тръбата
- по-малко места на връзка чрез готови
дължини на тръбата до 12 m
- възможна скобна, муфова или фланцова
връзка
- по-малка дебелина на стената чрез
издръжлив на износване материал
S I6
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Майсторим от метал
тръбна система тип Helix
тръби
стомана 2 mm

износоустойчива стомана

160 mm

4006014015850

200 mm

4006014015851

4006014015854

250 mm

4006014015852

4006014015855

неръждаема стомана 2 mm

ПО ЗАЯВКА
ПО ЗАЯВКА
300 mm

4006014015853

4006014015856

ПО ЗАЯВКА

принадлежности
надценка за фланец, комплексно заварен

4006014015871

стомана

неръждаема стомана

DN 160 mm
4006014015872

DN 200 mm

ПО ЗАЯВКА

4006014015857

DN 200 mm
4006014015860

DN 250 mm

ПО ЗАЯВКА

4006014015858

DN 250 mm
4006014015861

DN300 mm

ПО ЗАЯВКА

4006014015859

DN300 mm
4006014015862

надценка за лакиране

DN 160 mm

надценка за подгъв

надценка за пламъчно поцинковане на m(метър)

стомана неръждаема стомана
ПО ЗАЯВКА

4006014015866

DN 200 mm

4006014015870

ПО ЗАЯВКА

4006014015867

DN 250 mm

DN 200 mm
4006014015863

ПО ЗАЯВКА

4006014015868

DN300 mm

стомана
DN 160 mm

Тръбни системи

DN 160 mm

стомана неръждаема стомана
ПО ЗАЯВКА

DN 250 mm
4006014015864

ПО ЗАЯВКА

4006014015869

Връзки с муфа по заявка!
стандартна дължина на доставяне 6 метра
по-големи дължини ПО ЗАЯВКА

DN300 mm
4006014015865

преход фланец – подгъв
– диаметър
160

4009023015694

200

4009023015677

250

4009023015678

300

400902015679
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Майсторим от метал
тръбни системи за зърно
Тръба за пневмо-транспорт на зърно
Тръба за пневмо-транспорт на зърно
0,5 m

4001014015674

1,0 m

4001014015670

2,0 m

4001014015671

3,0 m

4001014015672

4,0 m

4001014015673

Радиус 90 º
150 mm Ø

Тръбни системи

Радиус на тръбата = 6 пъти D
15°

4001015015664

30°

4001015015665

45°

4001015015666

60°

4001015015667

90°

4001015015669

издухваща тръба
4001014015675

метален маркуч, огъваем 90°
вътрешна оплетка от неръждаема стомана
4001019015666

S 18
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Майсторим от метал
тръбни системи за зърно
издухваща глава

издухваща глава

4001028015668

превключвател на
тръби Typ Z
Typ Z

4001010015665

превключвател на
тръби Typ E
Typ E

преходник куплунг
към OK 160

4001010015664

4001023015666

изпускател с блокиращ
шибър
преходник метален
пръстен към OK 160

4001001015664

преходен елемент
куплунг подгъв DN
тръба с метален
пръстен DN 150

4001021015669

4001021015668

преходник метален
пръстен подгъв DN
муфа с гумен пръстен

скоба единична

4001021015667
4001021015664

– куплунг DN 150
цялостен (гладък
4001024015668

гумен пръстен
4001024015666

Stand 01/11 - s

4001024015665

метален пръстен
4001024015667
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Тръбни системи

4001023015665

Майсторим от метал
продухващи тръби с удебеление
тръба 0,88 mm дебелина на материала
DN 250

DN 310

DN 380

DN 450

DN 500

DN 630

0,5 m

4002014015862 4002014015870 4002014015877 4002014015883 4002014015892 4002014015895

1,0 m

4002014015859 4002014015866 4002014015873 4002014015881 4002014015890 4002014015893

2,0 m

4002014015860 4002014015867 4002014015874 4002014015882 4002014015891 4002014015894

3,0 m

4002014015861 4002014015868 4002014015875

вмъкваща се тръба

Тръбни системи

DN 250

DN 310

DN 380

1,0 m

4002014015863 4002014015871 4002014015878

2,0 m

4002014015864 4002014015897 4002014015879

DN 450

DN 500

DN 630

тръбна дъга 1mm дебелина на материала
R 750
DN 250

R 1000
DN 310

R 1000
DN 380

R 1000
DN 450

R 1000
DN 500

R 1000
DN 630

15°

4002015015785 4002015015849 4002015015810

30°

4002015015770 4002015015786 4002015015811

45°

4002015015771 4002015015788 4002015015812 4002015015847 4002015015830 4002015015834

60°

4002015015774 4002015015791 4002015015816

90°

4002015015782 4002015015807 4002015015824 4002015015827 400201015832 4002015015835

S 20
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Майсторим от метал
продухващи тръби с удебеление
тръбна дъга радиус около RM 600mm
DN 250
45°

DN 310

DN 380

DN 450

DN 500

DN 630

4002015015773 4002015015790 4002015015814 4002015015848 4002015015831

60°
90°

4002015015784 4002015015809 4002015015826 4002015015828 4002015015833

тръбна дъга подсилена 1,5 mm RM 600
DN 250

DN 310

DN 380

45°

4002015015772 4002015015789 4002015015813

90°

4002015015783 4002015015808 4002015015825

DN 450

DN 500

DN 630

DN 450

DN 500

DN 630

DN 450

DN 500

DN 630

DN 250

DN 310

DN 380

45°

4002019015667 4002019015669 4002019015671

90°

4002019015668 4002019015670 4002019015672

Тръбни системи

метален маркуч огъваем

бърза връзка
DN 250

DN 310

DN 380

без уплътнение
4002024015679 4002024015683 4002024015689 4002024015692 4002024015696

с уплътнение4002024015680 4002024015684 4002024015690 4002024015693 4002024015697 4002024015702

Stand 01/11 - s

S 21

Майсторим от метал
продухващи тръби с удебеление

дроселова клапа
DN 250

DN 310

DN 380

DN 450

L= 450mm

DN 500

DN 630

4002010015664

гарнитура специална вдухваща дъга в cm

Тръбни системи

DN 250

DN 310

DN 380

200- 239

4002015015776 4002015015793 4002015015818

240- 279

4002015015777 4002015015794 4002015015819

280- 319

4002015015778 4002015015795 4002015015820

320- 359

4002015015779 4002015015796 4002015015821

360- 400

4002015015780 4002015015797 4002015015822

401- 450

4002015015781 4002015015806 4002015015823

тръбни- редуцир-елементи
380mm на 310mm

4002023015732

380mm на 250mm

4002023015733

310mm на 250mm

4002023015735

450mm на 380mm

4002023015737

500mm на 450mm

4002023015740

500mm на 380mm

4002023015741

S 22
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DN 450

DN 500

DN 630

Майсторим от метал
изработване на тръби за изваждащи шнекове за силози
тръбен елемент, дебелина на метала 0,6m m
неръж даема стомана
DN 200 m m
0,5 m

4004014015720

1,0 m

4004014015714

2,0 m

4004014015717

3,0 m

4004014015718

4,0 m

4004014015719

а
явк
а
з
по
на
е
Ц

вмъкващ а се тръба
1,0 m

4004014015721

тръбна дъга, дебелина на метала 1m m , RM= 750
4004015015694

15°

4004015015695

30°

4004015015696

45°

4004015015697

60°

4004015015698

75°

4004015015699

90°

4004015015700

а
явк
а
з
по
на
е
Ц

затегателна скоба
поцинкована 4002024015673
V2A

п
на

Це

4004024015671

циклон
4004028015678

Ц

а
явк
а
з
о

а
явк
а
з
по
ена

Stand 01/11 - s

циклон
S 23

Тръбни системи

7,5°

Майсторим от метал

бележки

бележки

Stand 01/11 - s

Майсторим от метал

Вентилационна техника

Вентилационна техника
Вентилационна
техника

патент
издаде
н

Майсторим от метал

телескопична вентилационна тръба
включено въже за изтегляне
пригодена и за рапица
просто полагане на телескопичната тръба

на пода на халето чрез халка за въже
връзка към вентилатор Ø 300
площ на въздухоизлаз по цялата дължина 22 %
безпроблемно разтягане на тръбата чрез

намиращо се вътре стоманено въже
възможност за насипване до 5 m височина
допълнително удължение възможно по всяко

Вентилационна техника

време чрез система от модули
от L(дължина) = 22 m също по избор с Ш 400 съединение

въздухоразпределение,
удобства при боравене

телескопична вентилационна тръба
2/2/4/300

4009003016423

номинална дължина
4m

3/2/6/300

4009003016424

6m

4/2/8/300
5/2/10/300
6/2/12/300
7/2/14/300

4009003016425

4009003016426

4009003016427

4009003016428

8m
10 m
12 m
14 m

8/2/16/300

4009003016429

16 m

9/2/18/300

4009003016430

10/2/20/300

4009003016431

11/2/22/300

4009003016438

12/2/24/300

4009003016439

24 m

13/2/26/300

4009003016440

26 m

14/2/28/300

4009003016441

28 m

15/2/30/300

4009003016442

30 m

18 m
20 m
22 m

Stand 01/11 - s

телескопична вентилационна тръба
1 тръба неперфорирана

2/2/4/300

4009003015719

номинална дължина
4m

3/2/6/300

4009003015720

6m

4/2/8/300

4009003015721

8m

5/2/10/300

4009003015722

10 m

6/2/12/300

4009003015723

12 m

7/2/14/300

4009003015724

14 m

8/2/16/300

4009003015725

16 m

9/2/18/300

4009003015726

18 m

10/2/20/300

4009003015727

20 m

– Телескопична вентилационна
тръба (нето цена)
4009081015670

Майсторим от метал
телескопична вентилационна тръба
телескопична вентилационна тръба
11/2/22/400

4009003016432

номинална дължина
22

12/2/24/400

4009003016433

24

13/2/26/400

4009003016434

26

14/2/28/400

4009003016435

28

15/2/30/400

4009003016436

30

височина на насипване
2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m

разстояние на тръбите
2,00 m
2,25 m
2,50 m
2,75 m
3,00 m
3,25 m
3,50 m

т ехнически д анни
Изпълнение
макс. Дължина
min.дължина
тегло

2-tlg.
3,9 m
2m
42 Kg

3-tlg.
5,8 m
2,1 m
60 Kg

4-tlg.
7,8 m
2,1 m
75 Kg

5-tlg. 6-tlg. 7-tlg. 8-tlg. 9-tlg. 10-tlg. 11-tlg. 12-tlg. 13-tlg. 14-tlg. 15-tlg.
9,7 m 12 m
14 m
15 m
17 m
19 m
22 m
23 m
25 m
27 m
29 m
2,2 m 2,2 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,4 m 2,8 m 2,8 m 2,9 m 2,9 m
3m
90 Kg 103 Kg 117 Kg 129 Kg 140 Kg 150 Kg 162 Kg 174 Kg 187 Kg 200 Kg 214 Kg

Stand 01/11 - s
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Вентилационна техника

отстояние на полагане на телескопичните вентилационни тръби

Майсторим от метал
телескопична вентилационна тръба

преход в стената на склада за
телескопична вентилационна тръба
300

4009003015815

400

Вентилационна техника

По заявка

удължение за телескопична
вентилационна тръба от страна на
вдухване
(вкл. скоба за свързване) Ø 300
0,5 m
4002014015902
1,0 m

4002014015903

2,0 m

4002014015904

принадлежности
затварящ капак
4009003015773

разпределител 2 x 600 D=300
4009003015665

разпределител 3 x 300 D=300
4009003016276

спирален маркуч D=305 - 1,5 m
4015001000003

спирален маркуч D=305 - 3 m
4015001000004

спирален маркуч D=400
По заявка

спирален маркуч D=500
По заявка

S 28
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Майсторим от метал
телескопична вентилационна тръба

1. сътояние на доставка
(опаковано в дървен сандък)

2. разпъване в склада / халето

4. събиране при пълен склад възможно
- частично събиране възможно

4a. събиране с лебедка

5. при частично прибрана тръба

по-нататъшна вентилация възможна
4b. събиране с
направляващи
ролки и теглич

6. почистване
- телескопичната тръба в прибрано състояние
се изправя върху жлеба
- почистването е завършено

Stand 01/11 - s

S 29

Вентилационна техника

3. вентилация на насипния материал

Майсторим от метал

DGBM

телескопична вентилационна тръба / лебедка
- удобно изваждане
- спестяваща място
- готова за присъединяване
- просто обслужване на главните въздушни канали

лебедка за телескопична вентилационна тръба (ръчно управляема)
4009003016336

лебедка за телескопична вентилационна тръба (със задвиж ващ мотор)

Вентилационна техника

4009003016336

S 30
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Майсторим от метал
телескопична вентилационна тръба / картофи
към известните предимства на телескопичната вентилационна тръба за зърно като
- просто полагане на телескопичната тръба на пода
на халето с намиращо се отзад ухо
- безпроблемно изтегляне на тръбата преди изкарването
на стоката чрез вътре - намиращо се въже

се прибавят и следните екстри:
- по-голям диаметър на дупката
- по-този начин отпада опасността издухващите отвори да се запушат с мърсотия
- възможен висок обем на вкарвания въздух (до над 10.000 mі/h на щранг)
- по-малко място необходимо за вентилационното оборудване отколкото

Вентилационна техника

при полу-кръглите канали (по-ниски раэходи)

- Максимален слой на продукта при картофи и лук 3 м.
доставка в два монтажни размера:
K 300 bis 8 m дължина
300 K
K 2/2/4/300

номинална дължина
4m

тегло
ca. 45

K 3/2/6/300

6m

ca. 60

K 4/2/8/300

8m

ca. 75

K 500 bis 18 m дължина
K 500 K
номинална дължина теглоkg
10 m
ca. 110

K 5/2/10/500

4009003016292

K 6/2/12/500

4009003015291

12 m

ca. 140

K 7/2/14/500

4009003016219

14 m

ca. 170

K 8/2/16/500

4009003016218

16 m

ca. 200

K 9/2/18/500

4009003016217

18 m

ca. 230

Stand 01/11 - s
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Майсторим от метал
аспиратор за зърно / AIRWHISPER
описание:
Аспираторът отстранява възникващи топлинни гнезда в зърното и с малък разход на енергия
защитава от големи загуби на продукция. Аспираторът се вкарва просто в зърното, след което
посредством ръкохватката се завърта на по-дълбоко и е готов за употреба.
Аспираторът климатизира зърното около себе си и след достатъчна аспирация просто се
премества. По този начин зърното бива успешно климатизирано.
AIRWHISPER работи засмуквайки въздух от продукта.

аспиратор “AIRWHISPER“
4009003015823

опаковка (нето цена)

Вентилационна техника

4009003015951

резервни части аспиратор "AIRWHISPER"
аспиратор "AIRWHISPER"
100x2000елемент
монтажна дължина 2,25m
4009003016073

опаковка
4009003015951

радиален вентилатор за "AIRWHISPER"
4009029015684

технически данни:
моторизация:
въздушен обем:
обща дължина:
вентилационен елемент перфориран:
неперфорирана дължина на тръбата:
дължина на върха за навиване:
тегло около.:
перфорация:

S 32

150 W
250 m³/h
2,5 m
0,8 m
1,2 m
0,25 m
13 Kg
1,5 mm (също за рапица)

Stand 01/11 - s

Майсторим от метал
аспиратор за зърно / AIRLANCE
AIRLANCE може да бъде приложен както със засмукване така и с вдухване
(чрез смяна на вентилатора). AIRWHISPER се доставя комплектно със щекер (230 V-AC),
AIRLANCE се доставя като комплект със защита на мотора и контакт за присъединяване
на уреди (400 V-AC).

аспиратор"AIRLANCE"
4009003015831

опаковка (нето цена)
4009003015952

резервни части аспиратор "AIRLANCE"
аспиратор "AIRLANCE"
150x2000
4009003015954

Вентилационна техника

опаковка
4009003015952

стегателна скоба Ø 150mm, 2-пътна
без уплътнение за 1mm тръба, стомана поцинкована
4010024015673

конус 160-150 с ръкохватка
4009003015956

радиален вентилатор за “AIRLANCE“ 1.5 kw
4009003016172

технически данни :
моторизация :
въздушен обем:
обща дължина :
вентилационен елемент перфориран:
неперфорирана дължина на тръбата:
дължина на върха :
тегло около
перфорация:

1,5 kW
2500 m³/h
3,0 m
1,5 m
0,5 m
0,25 m
36,0 kg
1,5 mm (също за рапица)
Stand 01/11 - s
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Майсторим от метал
DGBM
описание
С Air Pillar се предоставя възможността за краткосрочна вентилация
на склада за зърно на изгодна цена. Противокондензната система от
разтегателни тръби е приложима за максимална височина на купа
от 5,30 m, алтернативно до 10 m. Със смяна на вдухвателя може да
се аерира голям склад само с един вентилатор. Само при AIR PILLAR
може да се види новоразвитата технология на анти-кондензната тръбна
система от разтегателни тръби (AKS) вж. DLG- доклад от изпитания.

AIR – PILLAR Typ 150
(без вентилатор) H: 4,20 - 5,10m
4009003016172

тип I50

опаковка

Вентилационна техника

4009081015668

!!!
р
новиоран вентиластто!

щно
тру
оконс
ма мо
С нов е по-голя
С ощ

тип 200

сгъваема тръба

I50

200
Lmax
Lmax
~ I900
~ I900

AIR – PILLAR Typ 200
тръба
I50
l=2000

(без вентилатор) H: 4,25 - 5,15m
4009003016173

200
l=2000

опаковка
4009081015668

235/

– резервни части аспиратор "AIRPILLAR"
радиален вентилатор за "AIRPILLAR" 150 1,5 kw
4009029015671

радиален вентилатор за " 200 2,2 kw
вкл. преходен елемент
4009029015672

S 34
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I50

235
дължина
ок. 950 mm

3I8/

200

дължина ок.
ок. 950 mm

Майсторим от метал
Air - Pillar

правоъгълна клетка

кръгъл силоз

настройка височина

телескопна тръба
изтеглена

радиален вентилатор

телескопна тръба
събрана

плосък склад
съединителна тръба

конус

тръба засмукваща

стойка

картина 1
вентилационна тръба AIR-Pillar в схематичен вид
(ляво: упътвания за подреждане, дясно: настройка на височината)
Stand 01/11 - s

S 35

Вентилационна техника

- краткосрочно оборудване на склад за зърно с минимална вентилация
- без увреждания при изнасяне на стоката от склада
- при режим на засмукване се избягва възникването на конденз по тръбата,
който да увреди Вашата реколта
- изгодна вентилация
- купувате само един малък аератор, а проветрявате голям склад
- до 5 m, алтерантивно до 10 m приложими
- екстремно висок свободен напречен разрез 28.2 % и към това най-лесен монтаж

Майсторим от метал
Air-Rocket

DGBM

вентилиращо тяло за големи силози за зърно (190 до 400 т.)
- висока надеждност чрез вълнообразна структура
- универсално приложение за всякакви конусни наклони
- доставка в разглобено състояние, възможност за допълнително
вграждане в съществуващи инсталации
- подобряване на ефективността на внасяното количество въздух
- редуциране на времената за вентилация до 40%
- по-малка загуба на налягане чрез големи площи на издухване,
от там по-малък разход на енергия или при вече съществуващ
вентилатор по-висок обем въздух
- централно внасяне на въздуха, абсолютно равномерна вентилация
- редуцира дълготрайно влажността на зърното

Вентилационна техника

K30

2/4

1HE

3/5

1HE

4009003016182

K30
4009003016223

Налични размери

2/4/1HE

3/5/1 HE

овъздушетилно тяло за големи силози “Air Rocket“
K30

2/4

въздухоизходни площи в m² и %
отвън
отвътре
отдолу
65,5%
30,0%
4,6%
1HE 0,75 m²
0,34 m²
0,05 m²

K30

3/5

1HE 0,93 m²

тип

S 36

61,6%

0,51 m²

Stand 01/11 - s

33,8%

0,07 m²

4,6%

общо
1,14 m²
1,51 m²

Майсторим от метал
Airfloor
регист
рир
за пате ано
нт

цялостно поцинкован
идеален за самомонтаж
почистване на овъздушаваното
пространтсво възможно без проблеми
снемаеми панели

Stand 01/11 - s
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Вентилационна техника

пълноплощен под за
вентилация тип
AIRFLOOR

Майсторим от метал
подподова вентилация
патент
ована

Вентилационна техника

товароустойчио покритие от
перфорирана ламарина
макс. натоварване под колело 7 to
съвместимо с покритие на шлицови отвори
площ на въздухоизлаз около 22 %
без ръбове в горния участък

товароносимо покритие с шлицови отвори
макс. натоварване на колело 7 to
съвместимо с дупчесто покритие
площ на въздухоизлаз около 11 %

покритие с дупки

покритие с шлицови отвори

0,5m

4009003015830

0,5m

4009003015938

1,0m

4009003015829

1,0m

4009003015937

покритие от перфорирана ламарина силно подсилено
покритие от перфорирана ламарина силно подсиле
0,5m

4009003016322

0,5m

По заявка

1,0m

4009003016322
По заявка

4009003016323

1,0m

По заявка

4009003016323
По заявка

Цена по заявка

S 38
32
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Майсторим от метал
подподова вентилация

шлицово покритие
без рамка

покритие с шлицови отвори безрамково
товаронеустойчиво
за монтаж в силози за зърно
площ на излаз на въздух около 11 %
съвместимо със стандартно шлицово покритие,
покритие от перфорирана ламарина
без ръбове в горния участък

Вентилационна техника

товароносимо шлицово покритие без рамка
лесно почистване чрез равна повърхност
макс. натоварване на колела 10 to (изчисление
съгласно мостов клас 60 без фактор сигурност)
съвместимо със стандартно шлицово покритие
и покритие от перфорирана ламарина
площ на въздухоизлаз около 11 %
без ръбове в горния край

шлицово покритие
без рамка, неподвижно

0,5m

4009003016089

0,5m

4009003016112

1,0m

4009003016088

1,0m

4009003016111

2,0m

4009003016109

- пригодено за гуми на въздух
- товароносимост съгл. DIN 1072 мостов клас 30
- при употреба на превозни средства с гуми изцяло от гума могат да възникнат
увреждания върху решетката
Stand 01/11 - s
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Майсторим от метал

Вентилационна техника

подподова вентилация (оставащ кофраж)

оставащ кофраж Typ 300

оставащ кофраж Typ 500

възможност за доставка също и в 1,5mm и 2,0mm

възможност за доставка също и в 1,5mm и 2,0mm

L= 0,5m 4009003015675

L= 0,5m

4009003016190

L= 1,0m 4009003015676

L= 1,0m

4009003016191

L= 1,5m 4009003015677

L= 2,0m

4009003016262

L= 2,0m 4009003015678

L= 3,0m

4009003016193

подподова вентилация(кофраж разделен)

!!!
т
с
о
Нов

оставащ кофраж, разделно изпълнение с подпори
L= 0,5m

4009003016347

L= 1,0m

4009003016348

L= 1,5m

4009003016349

L= 2,0m

4009003016350
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DGBM

Майсторим от метал
подподови покрития / ост. кофраж

Т-образен профил за оставащ кофраж
4009003015690

ляво

4009003015688

дясно

4009003015689

кръстообразен разпределител за оставащ кофраж краен капак за ост аващ коф раж
4009003015704

4009003015710

Y-образен разпределител за оставащ кофраж

присъ ед инит елна вент илационна кут ия DN 300

4009003015679

4009003015703

вдухват елна връзка
DN 150

4009003015932

DN 300

4009003015931

сляпа покриваща плоскост
1,0m

4009003015774

Stand 01/11 - s
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Вентилационна техника

90° ъглов профил за оставащ кофраж

Майсторим от метал
полукръгли канали и принадлежности
тип Air - Gigant
- доставка в различни големини
K30 / K40 / K50 / K60
- поцинковано изпълнение
- доставка на различни модели
- до 25,52 % свободен напречно сечение
- подсилен тип Т

Вентилационна техника

- годен за рапица тип R
- за картофи тип К

вентилационен канал
K 30

4009003015697

K 30-R (рапица)

4009003015699

K 30-T (подсилен)

4009003015701

K 40

4009003015698

K 40-R

4009003015700

K 40-T

4009003015702

K 50

4009003015828

K 50 R

4009003016209

S 42
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Майсторим от метал
полукръгли канали и принадлежности

височина
240

K
K
K
K

дължина
860
диаметър
480

30
30 T
30 R
30 K

височина
400

диаметър
800

K
K
K
K

височина
320
дължина
860

K 50
K 50 R
K 50 K

40
40 T
40 R
40 K

диаметър
640

размери

изпълнения

широчина височина д ъ лж ина

стандарт подсилено картофи рапица

K30

480mm

240mm

860mm

X

X

X

X

K40

640mm

320mm

860mm

X

X

X

X

K50

800mm

400mm

860mm

X

X

X

K60

960mm

480mm

860mm

X

Stand 01/11 - s
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Вентилационна техника

дължина
860

Майсторим от метал

Вентилационна техника

полукръгли канали и принадлежности

4009003015942

краен капак
K 30

4009003015770

DN 300-K 30

4009003015945

K 40

4009003015771

DN 300-K 40

4009003015707

вдухвателна връзка
DN 150-K 30

Y -образен разпределител
4009003015717
K-30
K-40

T - образен профил
K-30

S 44

свързващ профил 90°
K 30

4009003015716

K 40

4009003015969

K 45

4009003015199

4009003016321

Stand 01/11 - s

преходна пластина
K 30/ K 40

4009003015769

K 30 / K 50

4009003015972

K 40 / K50

4009003015971

Майсторим от метал
полукръгли канали и принадлежности

DN 300

4009003015772

4009003015773

Вентилационна техника

затварящ капак
DN 150

кръстообразен разпределител
4009003015718
K 30
K 40 - K 30

4009003015768

K 40

4009003015767

Stand 01/11 - s
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Майсторим от метал
канал за картофи
Изгодната алтернатива за бързо и щадящо
консервиране на лук и картофи.
- стабилна конструкция
- висок въздухоизлаз чрез надлъжни отвори
(напречно сечение 776 cmІ)
- дължини на канала до 30 m
- лесно монтиране на вентилаторите
- поцинковано изпълнение
- лесна употреба
- подвижно решение
височина

Вентилационна техника

дължина

тип

артикул №

дълж ина
(mm)

широчина
(mm)

височина
(mm)

/ дебелина
на
материала

K50

KL

4009003016277

820

800

400

1,25 mm

K60

KL

4009003016278

820

900

450

1,25 mm

K70

KL

4009003016279

820

1000

500

1,25 mm

K80

KL

4009003016280

820

1100

550

1,25 mm

K90

KL

4009003016281

820

1200

600

1,25 mm

K100 KL

4009003016282

820

1300

650

1,25 mm

K110 KL

4009003016283

820

1400

700

1,50 mm

K120 KL

4009003016284

820

1500

750

1,50 mm

K130 KL

4009003016285

820

1600

800

1,50 mm

K140 KL

4009003016286

820

1700

850

1,50 mm

K150 KL

4009003016287

820

1800

900

2,00 mm

K160 KL

4009003016288

820

1900

950

2,00 mm

технически данни
показатели на вентилация за лук и картофи :
обем въздух за
картофи: 100 m³/h /m³
лук: 150 m³/h /m³
въздушно съпротивление
картофи: 150 - 250 Pa (15-25 mm WS) /m насипна височина
лук: 250 - 350 Pa (25-35 mm WS) /m насипна височина

S 46
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цена в €
(бруто)

Майсторим от метал
Аксиални вентилатори
аксиални вентилатори за вентилация на Вашия склад
в блок от формован корпус и аеродинамична всмукателна дюза
- корпус поцинкован или лакиран
- пропелерен вал от алуминиева сплав
- профилирани лопатки от алуминиева отливка под налягане
- лопатки с настройка в покой
- алуминий с антикорозионно покритие за морски транспорт
- производствени големини от 310 mm до 1400 mm диаметър на пропелера
- въздушен обем от 20.000 до 100.000 mі/h
- мощности на мотора от 1,1 до 11 kW

- дължина на канала 10 m до 20 m → вентилатор диаметър 70 cm
- дължина на канала 11 m до 24 m → вентилатор диаметър 80 cm
- дължина на канала 11 m до 30 m → вентилатор диаметър 90 cm

аксиални вентилатори
тип
позиция на мотора
обемен поток
налягане
повърхност
коефицент на полезно действие

ES 450 /H
ES 800 / G
ES 900 / F
ES 1120 / G ES 1250 / F
ES 1400 / H
директна директна
директна
директна
директна
директна
10.000
25.000
35.000
50.000
70.000
100.000
250
250
250
250
250
250
поцинкована поцинкована поцинкована поцинкована поцинкована поцинкована
70%
73%
72%
72%
72%
82%

производствена форма на мотора
защита тип
мощност kW
брой обороти
напрежение

B3
IP 55
2,20
3.000
230/400//50

B4
IP 56
4,00
1.500
400/690//50

B5
IP 57
7,50
1.500
400/690//50

B6
IP 58
7,50
1.000
400/690//50

B7
IP 59
15,00
1.000
400/690//50

B8
IP 60
22,00
1.000
400/690//50

цена

Stand 01/11 - s
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Вентилационна техника

подходящи за Вашия индивидуален канал:
- дължина на канала 5 m до 15 m → вентилатор диаметър 60 cm

Майсторим от метал
Air - Jet ASAJg
Като сърцевина на една модерна инсталация за изсушаване или вентилация, този вентилатор
допринася значително за качеството на съхранение на Вашата стока.
За да се постигнат оптимални резултати е необходимо постоянен въздушен поток. За което
AirJEt ASAJg е надежден партньор, който не се грижи само във Вашия склад за зърно за
наличието на свеж въздух.
Приложението на стандартизирани съставни части, енергийно-ефикасни електромотори и
икономична сглобка, Ви позволяват да редуцирате разходите си до минимум.

Вентилационна техника

При употреба с висок въздушен обем и средно налягане AirJEt ASAJg работи най-оптимално.
Нашата програма обхваща 5 вентилатора с мощност на мотора от 7,5 до 22 kW, така може
да изберете съоръжението специално за Вашите нужди..

Вашите предимства:
- стабилни заваръчни и рамкови конструкции
- директно задвижване и безшумност
- много голям коефицент на полезно действие
- енергийно-ефикасно задвижване
- издръжлива на натоварване ходова част
- високо-ефективна защита от корозия (прахово покритие RAL 5010)
- бърза смяна на мястото на употреба
- изгодна експлоатация
- ниски разходи за доставка
- дълъг работен живот
технически данни:
тип
RL 630
RL 710r *)
RL 710
RL 800r *)
RL 800
мощност на мотора
(kw)
7,5
11
15
18,5
22
брой обороти
(1/min)
1500
1500
1500
1500
1500
количество въздух при 1400 Pa
(m3/h)
12000
21500
24500
34000
38000
количество въздух при 1000 Pа
(m3/h)
19000
25500
31000
39000
47500
ниво на звука **
(dB(A)
75
78
79
81
83
– тегло вкл. Мотор
(kg)
220
330
340
420
440
измервания в посоката на височина (mm)
1260
1420
1420
1600
1600
издухване RD/LG 270
широчина (mm)
1000
1200
1200
1300
1300
дълбочина (mm)
1100
1200
1200
1400
1400
артикул №
4009029015676 4009029015691 4009029015677 4009029015692 4009029015678
цена
принадлежности: защитна решетка, фланец от страна на хода на движение, преходен елемент срещу допълнително
*) в обхвата на редуциран ход за напасване на мощността
**)вентилатор двустранно включен DIN 24 166/II
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Майсторим от метал
Air - Jet ASAJg

показателни криви

2000
1800

налягане в Pa

1600
1400
1200
1000
800

RL 630
7,5 kW

600

RL 710r RL 710
11 kW
15 kW

RL 800
22 kW

RL 800r
18,5 kW

400
200
0
2

4

6

8

11

12

14

16

7,5kW

18

20

22

11kW

24

26

15kW

28

30

32

18,5kW

34

36

38

40

42

44

46

48

50

22kW

обемен поток в mі/h x 1000
Право на технически промени запазено!| Stand 11/09

D

A

I
H
Z
E

J
Z

B
G

K

F
C

принадлежности
спирален маркуч

спирален маркуч

притегателна гривна за спирален маркуч

– двустранно с муфа

– двустранно с муфа

d=305mm, дълж ина 1,5m

d=305mm, дълж ина 3,0m

d=305mm

4015001000003

4015001000004

4015001000005

трипътник 300

4009008015665

измервания / размери:
ASAJg 710
ASAJg 800

1038
1237

850
950

1009
1095

1160
1312

1415
1591

834
934

715
805

775
861

815
905

815
921

607
689

Ø 14
Ø 14

Право на технически промени запазено!
Stand 01/11 - s

S 49

Вентилационна техника

0

Майсторим от метал
Air - Jet LC

Понижете Вашите разходи за енергия с нашето ново
поколение от мобилни вентилатори с висока мощност,
специално за вентилацията и охлаждането на зърно.
При техническото им развитие е заложено особено на
редуцирането на разходи с прилагането на
стандартизирани съставни производствени части.

Вентилационна техника
Belüftungstechnik

Нашата програма с 6 типа между 1,1 и 7,5 kW Ви позволява
съгласуване с Вашата реална потребност.

вентилатори таблица
тип
артикул №
мощност на мотора (kW)
брой обороти (U/min)
обем въздух (m³/h)
тегло
цена

LC 1,1

LC 2,2

LC 3,0

LC 4,0

LC 5,5

LC 7,5

4009029015680

4009029015673

4009029015683

4009029015674

4009029015675

4009029015679

1,1
2850
4000

2,2
2850
5300

3
2880
6500

4
2880
7000

5,5
2920
11000

7,5
2920
12500

42,3

69,9

85,2

95,6

109,6

112,9

преходни елементи таблица
преходни елементи

ULC 1,1

ULC 2,2

ULC 4,0

ULC 5,5

ULC 7,5

артикул №

4009029015671

4009029015672

4009029015673

4009029015674

4009029015675

цена

Поцинкованите корпуси гарантират за един
почти безкраен работен живот. С Вашето
решение за покупка Вие получавате един
качествен немски продукт.

S 50
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Майсторим от метал

Складиране
Плоски складове на зърно

Складиране
Складиране / Плоски складове на зърно

Складиране / Плоски складове на зърно

Майсторим от метал
Плоски складове за зърно
Плоските халета се предлагат за бързото складиране на големи количества реколта.
Насипването не е сложно и след изнасяне на стоката, оставащото свободно място
може да бъде използвано по различен начин.
Този вид складиране е особено интересен, когато трябва да се използват вече
съществуващи халета. Вентилацията или изсушаване чрез вентилация се
интегрира безпроблемно.
В нашите складови клетки стабилно може да се складират зърнени култури с
влажност на зърното между 14 и 15 % и температура на купа от 8 до 10° С.
За което ние Ви предлагаме 2 системи

1. преградна стена

преградна стена като вътрешна стена
(под напрежение)

преградна стена като външна стена

преградна стена като вътрешна стена
(свободно стояща)

Цена по заявка
S 52
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Всички цени с вкл. ДДС

плоски подпорни части
особени предимства на склад с плоски подпорни части
- плътно-затварящи се врати
- различни концепции за вентилация приложими
- възможни собствени подобрения
- заради изключената употреба на бетон и ламарина особено хигиенично
- възможност за напрегнат и свободен монтаж

2. модулна стена
DGBM

модулна стена ( с укрепване)

модулна стена (свободно стояща)

Цена по заявка
Stand 01/11 - s
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Складиране / Плоски складове на зърно

Майсторим от метал

Складиране / Плоски складове на зърно

Майсторим от метал
плоски подпорни части + врати + принадлежности
Към споменатите по-горе типове клетки има
възможност за доставка на различни системи
врати и множество системи от главни
въздушни канали.

врати

3
2
1

трапецовиден силоз със

1 люлееща се врата

2 дъсчена врата

3

повдигаща се сегментна
врата стомана

3

повдигаща се сегментна
врата дърво

Цена по заявка
S 54
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плоски подпорни части + врати + принадлежности
системи от въздушни канали
стена на силоз

вентилатор

зърно насипен материал

вътрешно разположен
главен въздушен канал

клапа

главен въздушен канал проходим

над под полукръгъл

стена на силоз

вентилатор

зърно насипен материал

клапа

главен въздушен канал проходим

сляпо покритие

подподови канали

външно разположен
главен въздушен канал
стена на
силоз
зърно
насипен
материал

вентилатор

клапа
телескопична вентилационна тръба

външно разположен главен въздушен канал

(телескопична вентилационна тръба)
провеждане

външно разположен главен въздушен канал

Цена по заявка
Stand 01/11 - s
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Майсторим от метал

Складиране / Плоски складове на зърно

Майсторим от метал
Vario - Silo
Vario - Silo серия ED

представлява квадратен силоз за складиране на сухи материали, изграден по модулна система.
Всички силози се произвеждат от горещо поцинкована стоманена ламарина.
Долната фуниевидна част се доставя с 60° наклон, а стандартният изходен отвор е
Ш 150 mm. Силозът-Vario има много стабилна конструкция. Поцинкованите външни
ламарини са обработени от набор машини, съответстващ на най-модерните изисквания,
за подсигуряването на точни отвори, прецизни ъгли и по този начин висока точност на пасване.

Монтажът на силоза-Vario е бърз и лесен. Тъй като силозътVario се доставя като монтажен набор, то и монтажът е възможен
дори и в трудно достъпни пространства.
Към това чрез доставката в единични компоненти се
оптимизират транспортните разходи.

силози 1-9 m³
силоз – Варио
ED 1

4009099015955

1 m3

Aussenmaße
mm
1172 x 1172

ED 3

4009099015957

3 m3

1172 x 1172

4350

960

ED 5

4009099015959

5 m3

1852 x 1852

4000

1300

ED 7

4009099015960

7 m3

1852 x 1852

4700

1300

ED 9

4009099015961

9 m3

1852 x 1852

5400

1300

ED 1 H

4009099015956

1 m3

1172 x 1172

3250

1660

4009099015958

3 m3

1172 x 1172

5050

1660

Inhalt

Gesamthöhe
mm
2550

Auslaufhöhe
960

удълж ен
ED 3 H
удълж ен

S 56
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Vario - Silo

ED 1

ED 3

ED 5

ED 7

ED 9

техничеси данни силози 1-9 m³
съдържание

външни
размери

обща
височина

височина на
изходен
отвор

ED 1

1 m3

1172 x 1172

2550

960

ED 3

3 m3

1172 x 1172

4350

960

ED 5

5 m3

1852 x 1852

4000

1300

ED 7

7 m3

1852 x 1852

4700

1300

ED 9

9 m3

1852 x 1852

5400

1300

ED 1 H

1 m3

1172 x 1172

3250

1660

ED 3 H

3 m3

1172 x 1172

5050

1660

силоз – Vario
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Складиране / Плоски складове на зърно

Майсторим от метал

Складиране / Плоски складове на зърно

Майсторим от метал
четириъгълни складиращи клетки с фуниевидна долна част
Тази система е изгодна на цена система от
блокове. Употребата на изцяло поцинкованите
съставни части не се ограничава само в рамките
на селското стопанство и мелниците, но намират
своето приложение и в индустрията.

стандартен растер ширина Ч дължина (1,0 m)
максимална височина 7,5 m (растер 1,25)
специални размери възможни

W I00 S

изпълнения

A

B

B

принадлежности
- външно и вътрешно разположен главен
въздушен канал
- различни изпразващи шибъри
- шнеково извземане
- пропускащ под с пневматично
изпразване на остатъците

C
B

B

пропускащ под
L

L

L

Цена по заявка
S 58
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четириъгълни складиращи клетки с фуниевидна долна част
Тази компактна система за складиране позволява изпразване на клетката без каквито и
да било помощни средства. Наклонът на фунията от около 35° позовлява бързо и
цялостно изпразване на Вашия склад за зърно.
Тези модулно построени клетки могат да бъдат изпразвани до обща височина от 6,9 m.
Доказалата се вече 1000 пъти складова система може да бъде монтирана във всяка
сграда използвайки така оптимално площта за складиране.

принадлежности за
- вентилационно оборудване
- метални покривни плоскости
1

1

въздушна връзка
шибър на изходен отвор

Цена по заявка
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Складиране
storage
/ Плоски складове на зърно

Майсторим от метал

Складиране / Плоски складове на зърно

Майсторим от метал
тъканен силоз
- бърз монтаж
- складови варианти на изгодна цена
- вариращо и несложно поставяне
- идеално пригоден за смесени фуражи
- многостранна употреба възможна
- при липса на необходимост разглобяем

3

съдържание:
дължина:
ширина:
височина:
изсипна височина:

0,88 m
0,95 m
0,95 m
2,22 m
0,60 m

външни размери на стойка (m)
тип

съдържание съдържание
дължина
3
(T (0,6t/m3))
(m )

ширина

височина мин

изсипна височина(m)

височина макс.

мин

QG 1

0,88

0,53

0,95

0,95

QG 2

3,77

2,0

1,63

1,63

2,88

3,64

0,54

1,09

QG 3

5,83

3,5

1,88

1,88

3,11

3,66

0,36

0,91

QG 5

8,00

4,8

2,29

2,29

3,13

3,63

0,28

0,78

QG 6

10,83

6,5

2,29

2,29

3,63

4,13

0,23

0,73

QG 8

13,00

7,8

2,29

2,29

4,38

4,88

0,43

QG 10

17,00

10,2

2,59

2,59

4,84

0,60

QG 12

20,33

12,2

2,63

2,63

5,45

0,60

QG 15
QG 17

25,00
28,33

15,0
17,0

3,03
3,24

3,03
3,24

5,68
5,75

0,60
0,60
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2,22

макс.
0,60

0,93

тъканен силоз

тъканен силоз
стойка
силоз Trevira

тъканен сак

стойка + тъканен сак стойка + тъканен сак

400909815732

4009098015732

QG 2

4009098015664

4009098015700

4009098015718

4009098015709

QG 3

4009098015671

4009098015701

4009098015719

4009098015710

QG 5

4009098015665

4009098015702

4009098015720

4009098015711

QG 6

4009098015673

4009098015703

4009098015721

4009098015712

QG 8

4009098015666

4009098015704

4009098015722

4009098015713

QG 10

4009098015667

4009098015705

4009098015723

4009098015714

QG 12

4009098015668

4009098015706

4009098015724

4009098015715

QG 15

4009098015669

4009098015707

4009098015725

4009098015716

QG 17

4009098015670

4009098015708

4009098015726

4009098015717

изпускателно гърне

затварящ шибър със стягаща скоба от облагородена стомана

 500

 350

4009017015665

 500

4009017015664

4009001015664

преходен елемент
QG

4010023015683
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Майсторим от метал

Майсторим от метал

I.
1.

2.

Scope of the contract
Our General Terms and Conditions of Delivery and Payment are valid for the scope of all deliveries
and goods and services, the German Construction Contract Procedures part B (VOB/B) are valid
for all construction work. Unless expressly acknowledged in writing by the contractor, clashing
terms and conditions of the customer are invalid.
All contractual agreements, amendments or verbal agreements require the written approval of the
contractor.

and the contractor has amicably placed the rendered goods and services into the care of the
customer.
VIII.
1.

2.
II.
1.
2.

III.
1.
2.

IV.
1.

Allg. Geschäftsbedingungen

2.

3.

V.
1.

2.

3.

4.

5.

VI
1.
2.

3.

4.
VII.
1.

2.

Tenders and tender documents (plans)
estimates and offers are all subject to confirmation.
Unless expressly designated as binding, all documents, illustrations, drawings, weights,
measurements and their calculation bases are only approximate measures.
The supplier reserves the right to the title and copyright of estimates, drawings and other
documents.
Placing of orders
Unless acknowledged in writing by the supplier, orders are not valid, this also applies to orders
placed by agents.
As a matter of principle the contractor and supplier are not liable for errors arising from documents
submitted by the customer (e.g. drawings) or from inaccurate or verbal specifications made by the
customer.
Prices
As a matter of principle all prices are ex works exclusive of packing, freight, postage and value
guarantee.
The respective statutory value added tax will be added to the prices.
The prices are binding for 4 months after conclusion of the contract. Any rises in material or labour
costs can be passed on by the contractor 4 months after conclusion of the contract if goods and
services are still outstanding. In the case of fixed prices that have been agreed in writing
contractually, such agreed prices will not be increased.
Goods and services necessary for the fulfilment of the order or those rendered on request of the
customer and which have not been expressly estimated in the bid will be invoiced additionally. Our
prices are quoted for normal working hours. Surcharges customary in the trade will be added to the
hourly rate for work performed on Sundays and public holidays and for overtime and night work and
for work performed under difficult conditions.
Payment
Unless otherwise agreed, the following terms and conditions of payment shall apply:
1/3 on receipt of the order confirmation, 1/3 on dispatch or advice of readiness for dispatch, 1/3 30
days after invoicing – in cash or cashless via bank transfer – strictly net.
The customer may replace the 1/3-payment due on dispatch or advice of readiness for dispatch by
an advance payment bond to the same amount.
Payments for part consignments are due immediately.
Assembly costs and accommodation expenses are due for payment immediately on receipt of the
invoice.
In the case of delay in payment we are entitled to charge an amount equal to the respective rate of
interest for overdrafts or at least a rate of interest that is 5% above the bank rate charged by the
Deutsche Bundesbank.
The rate of interest for delay will be set higher or lower if either the contractor can prove costs that
have a higher rate of interest or if the customer can prove that the costs are lower.
We reserve the right to claim further damages arising from delay. In the case of a verifiable and
substantial deterioration in the assets of the customer occurring after conclusion of the contract
(e.g. judicial or extra judicial composition proceedings, bankruptcy proceedings, etc.) or the receipt
of a written credit report clearly revealing the credit unworthiness of the customer, we are entitled,
irrespective of other legal rights, to demand payment in advance or guarantees acceptable to us for
the performance of still outstanding goods and services, to withdraw from the contract after a
reasonable period of grace for payment or to claim damages for non-fulfilment.
Acceptances or customer bills of exchange will not be considered as fulfilment until discharged,
whereby the payer is liable for all costs and expenses hereby incurred. We expressly reserve the
right to refuse bills of exchange. Bills of exchange are accepted only under the reservation of
correct presentation and reclamation.
In the case of a breach of the terms and conditions of payment and if payment has still not been
made after the expiry of a period of grace of 14 calendar days allowed by the contractor, aforesaid
is then entitled to terminate the contract, stop all work, to invoice for all goods and serves rendered
and to claim for damages.
The retention of payments or the setting-off of such against any counterclaims on the part of the
customer that are contested by the contractor are inadmissible.
Delivery and assembly
Delivery ex works is always effected at the risk of the receiver.
The customer may only demand approximate observance of the agreed time limits for performance
or delivery times in as far as he has provided all the necessary documentation and has guaranteed
the unhindered start of assembly on the building site and agreed payment has been received by the
contractor.
Should the start, continuation or termination of the work be delayed for reasons for which the
customer is responsible, then the contractor is released in this respect from the obligation to comply
with the binding and agreed delivery times.
If the customer does not immediately provide a remedy on request of the contractor, aforesaid is
entitled to claim damages or to set a reasonable time limit for the fulfilment of the contract and to
declare that he will terminate the contract should this time limit expire without fulfilment having been
effected. Should the contract be terminated, the supplier is entitled to claim compensation for all
expenses incurred until the time of termination, including the additional expenditure he has incurred
for the abortive bid as well as for the storage and maintenance of the object for which the debt is
owed.
Occurrences of force major, (e.g. war or risk of war, civil commotions, natural disasters) strike in our
factory, lock-outs, official interventions, problems with the power supply etc., give us the right to
delay the delivery for the duration of the hinderance plus a reasonable start-up time. This also
applies if such circumstances occur at a sub-supplier’s premises. Should the circumstances last for
a longer period of time and should it be impossible to predict if and when they will end, the
contractor may withdraw fully or partially from the contract with regard to the still unfulfilled contract.
The same applies in cases where delivery is rendered unreasonably difficult or impossible due to
reasons for which we are not responsible, and this regardless of whether they occur in our own
plant or that of our preliminary supplier or sub-supplier. The contractor may only invoke these
circumstance if he gives the customer immediate notification.
The assertion of a claim to damages, in particular for lost profit, is excluded in cases where the
customer incurs damage as a result of slight negligence on the part of the supplier.
Acceptance and passing of risk
Risk passes to the orderer at the very latest on dispatch of the parts ex works. This also applies in
the exceptional cases where free carriage is agreed. Should dispatch be delayed due to reasons for
which the supplier is not responsible, risk passes to the orderer on the day the goods are ready for
dispatch. Discrepancies arising in connection with the dispatch must be put in writing and sent to
the supplier immediately on receipt of the goods.
In cases where assembly is effected on the site of the customer, the customer is obliged to accept
the construction work immediately. Acceptance is effective after 7 calendar days if the customer
has used the goods and services or a part of them. Risk passes to the customer on acceptance.
Should acceptance by the customer be delayed, risk passes to him at the moment of the delay.
The same applies in cases where assembly is interrupted due to reasons for which the customer is
responsible
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3.
4.

5.
6.

IX.
1.

2.

X.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XI.
1.

2.

XII.
1.
2.

Warranty
Warranty claims can only be asserted if notice of apparent and obvious defects is made
immediately or at the latest within one week. The time of delivery and the day of receipt of the
notice of defects are decisive for the calculation of the time limit.
In as far as the German Construction Contract Procedures (VOB/B) has been agreed, the
caveat emptor in the number VII.1. is 1. not applicable. In this respect these notices of defect
are subject to the time limits of the VOB/B.
Modifications to the consignment or goods and services that have been undertaken without the
approval of the contractor are excluded from the right to removal of defects.
A rectification of defects will be carried out free of charge within a reasonable time limit in the
case of justifiable notices of defect. A reduction (reduction of the payment) or rescission
(cancellation of the contract) can be demanded in the case of continuous failure to rectify the
defects.
A rectification of defects by the customer or third party is admissible only with our express
written approval unless our attempts to rectify the defects remain abortive.
In the case of maintenance work, the contractor only gives a warranty for consignments or
goods and services that he himself has rendered. In the case of deliveries of components, the
contractor is liable only for versions that comply with the drawings.
The contractor is not liable for breakdowns that result from inadequate installation or improper
care on the part of the customer.
There is no liability for delivered parts that are damaged or show premature signs of wear and
tear resulting from their material composition, way of usage, normal wear and tear, false or
negligent handling, overuse, inappropriate operating supplies, chemical, electrochemical or
electrical influences of weather and nature, in as far as these are not due to default on the part
of the contractor.
Compensation for damage
Our liability complies exclusively with our General Terms and Conditions. Any claims not
expressly conceded in these conditions are excluded, in particular claims for compensation
arising from impossibility, delay, breach of contractual accessory obligations, defaults at the time
of drawing up of the contract, inadmissible conduct – even where such claims pertain to the
warranty rights of the customer, unless they result from wilful intention or gross negligence on
our part or on the part of one of our vicarious agents. The descriptions of our goods and
services do not have the nature of a guaranteed characteristic. If characteristics have been
expressly guaranteed in such a way that the intent is to ensure the contractor against any
resulting damage, the customer’s claim to compensation is not excluded. A possible product
liability remains unaffected by these General Terms and Conditions.
The customer is obliged to take appropriate measures at his own cost to ensure that no movable
or immovable objects, that are not directly part of the work in hand, can be damaged (e.g. by
sparks from welding, formation of smoke etc. ).
Retention of title
We reserve the right to retain the title to the delivered goods until such time as all our claims
have been fulfilled regardless of their legal grounds, these to include provisory claims that arose
at the time of the conclusion of the contract but that are not yet due, including those resulting
from contracts that were concluded simultaneously.
The recipient is entitled to dispose of and, in particular, to resell the goods that are subject to
retention in the usual course of business in as far as and as long as the rights of the contractor
resulting from the retention of title are guaranteed and the customer is not in default of payment.
The customer is not otherwise entitled to dispose of the goods, in particular not as a pledge or a
transfer by way of security.
The customer’s outstanding monies arising from the reselling of the goods that are subject to
retention are here and now conveyed to the contractor. The customer has the right, until such
right is revoked, to collect any outstanding monies arising from the resale himself.
Should the goods that are subject to retention be used by the customer to fulfil a contract for
services or a contract for work and services, the right to the same amount of outstanding monies
will be conveyed to us in advance, pursuant to the above-mentioned provision.
Should the value of the existing securities for the contractor exceed the outstanding monies by
more than 20%, we are obliged to release the security to said amount on the request and choice
of the customer.
The right of resale and collection is forfeited immediately at such time as payments are stopped,
a petition for bankruptcy proceedings is filed or judicial or extra judicial composition proceedings
are instituted.
In compliance with § 950 BGB, processing of the goods that are subject to retention does not
lead to the customer gaining the sole title to the new object. In fact the processing is undertaken
by the customer for the contractor who becomes joint owner due to his custodianship, such joint
ownership is in proportion to the invoice value of the goods that are subject to retention and the
new object at the time of the processing.
In the case of the customer processing, bonding or amalgamating the goods that are subject to
retention with other goods not belonging to the customer, the contractor is entitled to joint
ownership of the new object, namely in proportion to the invoice value of the goods that are
subject to retention and the invoice value of the new object. The customer holds the contractor’s
joint ownership in custody. The contractor’s rights of joint ownership are in turn valid as goods
that are subject to retention pursuant to these conditions. The conveyance of the right to
outstanding monies arising from the resale is valid in such cases only to the amount of the
invoice value of the goods that are subject to retention.
Right of withdrawal
The customer is entitled to withdraw from the contract if it is impossible for the contractor to
deliver, if aforesaid has fallen behind schedule for reasons for which he himself is responsible
and allows a time of grace that has been given him under threat of withdrawal to expire, if the
supplier has allowed a reasonable time of grace to expire, which he has been granted to remedy
a fault for which he is responsible in the sense of the Terms and Conditions of Delivery without
achieving the remedy or if the rectification of defects proves impossible.
Unforeseen events in the sense of number VI. 3. that lead to an exceedance of the agreed
delivery time limit entitle the contractor to withdraw in full or in part from the contract, to the
exclusion of any claims of the customer, if the economic position has changed so radically since
the placing of the order, that the contractor cannot fairly be expected to fulfil his obligations. This
applies even in such cases where an extension of the delivery time limit has been agreed.
Place of jurisdiction
The place of performance is Waldershof.
The parties to the contract agree Waldersdorf as the place of jurisdiction if aforesaid are full
traders, legal entities of public law, separate property under public law or if one of the parties to
the contract has no domestic general place of jurisdiction. This place of jurisdiction agreement
also applies to legal action in connection with bills of exchange or cheques.

XIII.
Invalidity of individual provisions
Should any provision of our General Terms and Conditions be invalid, the invalid part shall be
cancelled but the remaining provisions shall remain valid in as far as they are remain
independent and meaningful.
Should the whole clause become incomplete because of the cancellation of an invalid provision,
it shall be amended in the same sense and intention.
XIV.
Contracts with foreign persons and companies
The contract is subject to German law. German contract wording is valid.

Майсторим от метал
включване на посреднически разходи
Обусловени от огромните загуби на време за комисиониране на пратки (складови доставки
или директни пратки частична неутрална експедиция на стока) сме принудени на поръчка
да прибавяме към сметката следните посреднически разходи, заедно с опаковка:

смятат се следните подсреднически разходи:
при поръчки, които трябва да бъдат изпратени от нас неутрално на крайния клиент
EUR 50,-(независимо от стойността на стоката):
При всички малки поръчки от серийните артикули (продуктов каталог) до EUR 150,
EUR 15,-Нето-стойност на стоката:

Минимална-нето-стойност на поръчка: EUR 20,-При поръчки от непълни опаковъчни единици от следните артикули (също и когато
биват поръчани заедно с други артикули):
охладителни канали (всички изпълнения)
покрития с шлицови отвори
покрития от перфорирана ламарина
изгубен (постоянен) кофраж

VE
VE
VE
VE
VE

150 Stk./K30
50 Stk./1m
50 Stk./1m
28 Stk./2m
56 Stk./0,5m

VE
VE
VE
VE

100 Stk./K40
100 Stk./0,5m
100 Stk./0,5m
28 Stk./1,5m VE 28 Stk./1,0m

до EUR 150, нето-стойност на стока от посочените по-горе артикули:EUR 50,-от EUR 150, до EUR 300, нето-стойност на стока от посочените по-горе артикули:EUR 35,-от EUR 300, до EUR 500, нето-стойност на стока от посочените по-горе артикули: EUR 20,-нето-стойност на стока отпадат посредническите разходи за този артикул.

Тези посреднически разходи се приспадат само веднъж на поръчка.
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груб преглед южна- източна Германия

местонахождение

граница на страната

Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG
Dr.-Zimmer-Str. 28
D -95679 Waldershof

www.a-schmelzer.de
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аграрна техника
профилна техника
изработване на
тръби и съоръжения

Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG
Dr.-Zimmer-Str. 28 | D - 95679 Waldershof
Telefon 0049 (0) 92 31 / 97 92 - 0
Повече информация ще намерите в интернет на: www.a-schmelzer.de

Майсторим от метал

