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БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД е изключителен
представител за България на МИНСКИ ЛАГЕРЕН
ЗАВОД ( MPZ ) – един от най-големите в света
производители на сферични ролкови лагери.
Заводът произвежда над 400 типоразмера сачмени,
самонагаждащи се ролкови, конусно-ролкови, иглени,
шарнирни и други типове лагери с диаметър от 10 мм
до 820 мм.

БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД е директен вносител от заводи-производители на лагери в
Русия, Румъния, Чехия, Полша, Швейцария, Украйна и др.

Наш партньор е и американската компания
GGB, предлагащи високо ефективни лагерни
решения.

NSK – ПОВЕЧЕ ОТ 100 ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ !
СИБЕЛА ООД, основен акционер в БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД, е
оторизиран дистрибутор на NSK – световен лидер в производството
на лагери.
Създадена през 1916 година в Япония, NSK създава и управлява
производствената и дистрибуторската мрежа в Европа. Тя обхваща
заводи във Великобритания, Полша и Германия, 3 дистрибуционни
центъра в Холандия, Великобритания и Германия, 3 научноизследователски центъра и много локални оторизирани
дистрибутори.

NSK – ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ !
• Компетенция : над 100 години опит
и най-добро качество
• Служители : 25 000 в цял свят, от
които над 6 000 в Европа
• Иновации : 12 центъра за
изследвания и развитие в цял свят
• Ефективност : над 70
производствени единици,
разположени на всички континенти

NSK годишен оборот - повече от 7.5 Милиарда Евро / по данни от 2016 г. / разпределен по региони :

Европа 14 %

Япония 34 %

Северна и Южна Америка 17 %

Азия 35 %

Стандартната производствена програма на NSK обхваща широк спектър от лагери от
различни типоразмери

Изделията на NSK се произвеждат в съответствие с най-високите стандарти, установени от
регионалните и международните комитети по качество – ISO, DIN, JIS, ABEC, ABMA и ANSI.

БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД и СИБЕЛА ООД разполагат със склад в София и складови площи
под митнически контрол в базата на “ M & M BG ”.
Предлаганата от нас продукция е с гарантиран произход , придружена от необходимите
сертификати за качество и гаранции от производителите.
Най-малкият лагер, който
поддържаме на склад (един от наймалките лагери серийно
производство в света) е сачмен лагер
с размери :
• Вътрешен диаметър : 1 мм.
• Външен диаметър : 3 мм.
• Широчина : 1 мм.
• Тегло : 0,02 гр.

Най-големият лагер доставян от нас е двуредов
ролков самонагаждащ се лагер с размери :
• Вътрешен диаметър :1180 мм.
• Външен диаметър : 1660 мм.
• Широчина : 355 мм.
• Тегло : 2430 кг.

Наши дългогодишни клиенти са предприятия от областта на:
•
•
•
•
•

металургията
енергетиката
минната
хартиената
дървообработваща
промишленост
• машиностроенето
• железопътния транспорт
и много други отрасли

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО ( CM )

Превантивната поддръжка основно бива два типа :
Проактивна поддръжка
( Proactive Reliability Maintenance )

Предиктивна поддръжка
( Predictive Maintenance )
Проследява трендове, чрез измерване и анализиране на износването

Анализира

Открива

Отстранява

Ултразвук

Вибро
диагностика

Анализ на
смазочните
продукти

Термо
графия

SDT: ВРЕМЕ Е ДА РАЗШИРИТЕ ВАШАТА ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ
SDT INTERNATIONAL – УЛТРАЗВУКОВИ
РЕШЕНИЯ
Белгийската фирма SDT International е наш нов
партньор в процеса за превантивна поддръжка.

SDT International е световен лидер в акустичния
метод за превенция и контрол на техническото
оборудване, като тези системи са изцяло базирани на
УЛТРАЗВУК.

ЧУЙ ТОВА, КОЕТО НЕ ВИЖДАШ !
Някои от по-важните приложения на SDT системите са :
• Проследяване на движещите се елементи на машината,
използвайки вибрационния метод в комбинация с ултразвук
• Мониторинг на лагери, при много ниски обороти, достигащи дори
до 1 оборот на 15 мин.
• Контрол на гресиране в реално време
• Откриване на течове в тръбопроводи
• Откриване на течове на сгъстен въздух
• Инспекция на парови клапани
• Откриване на кавитация при помпите
• Изследване на плътност при корабостроене, автомобилостроене,
строителство на сгради, транспорт, ядрени централи и др.
• Откриване на електрически повреди, като : корона ефект, токова
утечка, дъгов разряд и др.

ACOEM: ПЪЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОСЛЕДИМОСТ
От началото на 2014г. СИБЕЛА ООД предлага системи за виброанализ на френския производител
ACOEM GROUP . Това са НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРЕВАНТИВНИ СИСТЕМИ, следящи за
техническото състояние на Вашето оборудване.
FALCON е мобилната система на ACOEM използваща WiFi триаксиални сензори, като изтеглянето
на информацията от една точка по оста X, Y и Z се извършва за време от 8 до 12 секунди. След
получаване на данните, благодарение на специален софтуер, мобилната система FALCON генерира
директен анализ, без да е необходимо данните да се прехвърлят и обработват допълнително.

ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ НАЧИН ЗА КОНТРОЛ, АНАЛИЗ И РЕШЕНИЯ
EAGLE е система за непрекъснат мониторинг на техническото
състояние на оборудването с ново интелигентно безжично
решение. Характерното за тази система е лесния монтаж,
използването на Wifi сензори, оптимална надеждност с
минимални разходи за поддръжка.
MVX – наблюдение в реално време. Това е система на ACOEM
за непрекъснат мониторинг, където данните се изтеглят на
всеки 2 милисекунди. Комбинирайки системата MVX със
софтуера “XPR”, се гарантира пълно и качествено наблюдение
състоянието на оборудването от всички сектори на
индустрията.

КОНТРОЛЪТ НИКОГА НЕ Е БИЛ ТОЛКОВА ДОСТЪПЕН !
Имаме възможност да предложим и услуга, свързана с
ОБСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВАШЕТО
ОБОРУДВАНЕ (Condition Monitoring ), която се изразява в четири
основни етапа:
1. Замерване, направено от професионалисти, на договорените предварително с
Клиента възли ( точки ).
2. Прехвърляне на получените данни от системата в сървър, чрез специализиран
софтуер.

3. Обработване и анализиране на информацията от високо квалифициран
специалист-анализатор.
4. Изготвяне и предоставяне на подробен Доклад ( Report ).

ПАРТНЬОРСТВО ОСНОВАНО НА ДОВЕРИЕ – И ДОВЕРИЕ
ОСНОВАНО НА КАЧЕСТВО
NSK произвежда гама от механични и хидравлични инструменти, специално
проектирани за бърз и ефикасен монтаж и демонтаж на лагери.
МЕХАНИЧНИ :
• Монтажни комплекти, предназначени за малки и
средни лагери
• Лагерни скоби за монтаж и демонтаж
• Специално проектирани гаечни ключове,
използвани за монтаж и демонтаж на лагерни
втулки
• Индукционни нагреватели

ХИДРАВЛИЧНИ :
▪ Хидравлични скоби
▪ Хидравлични гайки
▪ Хидравлични помпи

NSK се фокусира върху грижата за оптимална
работа на Вашето техническо оборудване с
помощта на специализирани лазерни системи –
едно ново допълнение към портфолиото от
продукти на японската компания:
▪ Система за лазерно съосие на валове : LAS-set
▪ Система за лазерно центриране на ремъци и
шайби : LAB-set

През 2004 г. в БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД и СИБЕЛА ООД e внедрена Система за
управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001: 2008.

От 2010г. сме член и на интернет платформата BEARINGNET.

Свържете се с нас :
Тел. / факс : (+359) 2 8468 666
(+359) 2 8468 076
(+359) 2 8435 322
+359 886722485 – Търговски отдел
+359 879837825 – Търговски отдел
+359 879837826 – Търговски отдел
e-mail : blageri@blageri.com
e-mail : sibela@sibela.eu
Адрес за кореспонденция :
1510 София, район Подуяне,
ул. Васил Кънчев № 26, вх. Г, етаж 2, офис 10
АЖК “Стефан Караджа”
www.sibela.eu
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