
ИНЕРТНИ 
МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ ИНДУСТРИАЛНИ 
ПЯСЪЦИ      

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ  

ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ                                   ПРОДУКТОВА ГАМА

WASHING SYSTEMS

МИЕНЕТО 
- ТАКОВА, 
КАКВОТО 

ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ

TWS BROCHURE 2019_BG.indd   1 09.09.2019   13:24:44



AggreSandTM 206 и AggreScrubTM 150, Брум, Великобритания
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Ненадминатото наследство 
от над 60-годишен опит в 
развитието и знанията в 
миещата индустрията еволюира 
в днешното водещо оборудване 
в класа - превръщането 
на първични или отпадни 
материали и минерали във 
висококачествени продукти, 
оборудване продаващо се на 
световния пазар.

4
AggreSandTM 165, Ирландия

Високотехнологично 
3D моделиране
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МИЕНЕТО - ТАКОВА,
КАКВОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ
Terex® Washing Systems (TWS) е водещият доставчик
на модерни решения при миещи и пресевни процеси
с инертни материали, минерали, рециклиране,
промишлени пясъци и минната промишленост. 

Ненадминатото наследство от над 60-годишен опит в
развитието и знанията в миещата индустрия еволюира в
днешното водещо оборудване в класа - превръщането
на първични или отпадни материали и минерали във
висококачествени продукти, оборудване продаващо се
на световния пазар.

Тъй като регулациите за строителните материали
стават все по-строги в международен план, съответно
и необходимостта от чисти инертни материали се
увеличава. TWS се превърна в световен лидер в
предоставянето на високо качество, висока ефективност
и бърза възвръщаемост на инвестиционните решения.

Нашият дизайн и производство се ръководи в дух
на иновации, при неизбежно запазване здравето и
безопасността и отговоря на изискванията на пазара,
което води до уникални, водещи продукти и машини
от световна класа с ненадмината производителност.

Пълната гама от собствени разработки гарантира, че е
обхванат всеки един аспект от обслужването на клиента и
всяко едно индивидуално решение. 

TWS е със седалище в Северна Ирландия и с допълнителни
центрове за високи постижения в Европа, Азия, Австралия и
Америка. Партнираме си с квалифицирани и уважавани
организации по целия свят, което допринася за най –
пълното качествено и последователно обслужване на всеки
един клиент на глобално и местно ниво. Нашите модулни
машини и части се поддържат на склад на регионално ниво и
с нашата отлична дистрибуторска мрежа ние гарантираме
бърз отговор на всички нужди на крайните ни потребители.

Уникалното ниво на фокус и специализация и несравнимото
наследство в производството на миеща техника направи
TWS предпочитан партньор за широк кръг от оператори, от
независими единични кариери до международни
организации за добив и строителство.
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Контролно табло за управление  
на инсталацията AggresandTM 206
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МИЕНЕТО Е ЛЕСНО

В продължение на десетилетия TWS натрупаха ненадминат опит в проектирането и 
модернизирането на своето продуктово портфолио. Познавайки уникалните характеристики на 
различните отраслови сектори, които обслужваме, TWS се развиха в 5 ключови сегмента: Инертни 
материали, рециклиране, добив, промишлени пясъци и управление на водните ресурси. Всеки 
сектор носи уникален набор от предизвикателства и различни очаквания на клиентите. TWS 
се стреми да предлага адекватни решения и услуги. Въпреки че операторите в тези сегменти 
работят с много разнообразни входящи материали и имат различни производствени цели, всички 
са последователни в нуждата си от лесно инсталиращи се, високоефективни решения с бърза 
възвръщаемост на инвестицията. Това са основните принципи, заложени при проектирането 
на нашето оборудване. Независимо дали имате нужда от компактна станция за възстановяване 
на максимално количество твърди вещества от изкопана суспензия, трябва получавате пясък 
с постоянна зърнометрия от конкретни спецификации с променлив източник на подаване или 
трябва да увеличите максимално добавената стойност на фините частици, TWS разполагат с 
оборудването и опита.

Разработваме непрекъснато нови продукти и решения, за да поддържаме TWS на върха на пазара 
за миещи инсталации и същевременно постоянно изследваме нови материали, нови сектори и нови 
предизвикателства. TWS водят развитието на сектора към компактни, модулни системи, предлагащи 
персонализирани решения за клиенти, които преди това са били ограничени до системи, изискващи 
големи капиталови вложения и силно негъвкави конвенционални решения.

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 

ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ                                   

Всеки сектор носи уникален набор от  предизвикателства 
и очаквания на клиентите .  TWS се стреми да предлага 
адекватни решения и услуги .
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Всички миещи системи се нуждаят от 
вода, но миещите ситеми на TWS и тяхната 
ефективност запазват изискванията за 
минимално използване на вода. 

Системи с доказано управление и 
рециклиране на водата от сгъстители до 
филтърни преси и системи за рекултивация 
на влажността,  гарантира, че операторите в 
дори най-контролирана или засушена среда 
могат да произведат висококачествени 
материали на ниска цена за тон.

Високообхватна гама от опции за 
обезводняване на фини материали, 
включително шнекови обезводняващи 
инсталации, колела с кофи и 
хидроциклони, всички доказани в 
световен мащаб. Уникална възможност 
за предлагане на готови продукти или 
уникален дизайн при цялостни „решения 
по поръчка“.

5

От нашата уникална М серия
продукти, която може да работи
както с миене, така и на сухо, до
нашия пълен набор от стационарни
и модулни единици за
фракциониране и обезводняване,
TWS предлага съществен избор на
пресевни инсталации, обхващащи
множество приложения и сектори.

ПРЕСЯВАНЕ

МИЕНЕ

Статични и модулни системи, 
предлагащи агресивно 
почистване на лепкави материали 
или с високо съдържание на 
глина.  Високо ефективни при 
материали с натрупвания, 
покрити с глина руди и леко 
замърсени рециклирани 
материали. 

ПОЧИСТВАНЕ

Днешните крайни потребители с право 
очакват пълно разбиране на техните 
изисквания и общо изпълнение. TWS 
беше основан на този принцип и ние 
сме комбинирали способността ни 
да предлагаме конкурентна единица 
„стандартизирано“ оборудване с 
капацитет за проектиране и доставка на 
цялостни проекти «до ключ» дори за най-
взискателните материали и нужди.

МОДУЛНИ СИСТЕМИ

УПРАВЛЕНИЕ НА  
ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

Висока производителност, електрически 
решения за пресяване за тежък режим на 
експлоатация, идеални за работа с 
инертни материали и рециклиране, а 
може да изберете нашите опции за 
самостоятелно подаване на материал. 

Ефективни, икономични, модулни и мобилни 
единици, които могат да се използват 
самостоятелно или интегрирани с по-големи 
TWS системи. Хидравлични, електрически, 
статични, мобилни. Преместете го, измийте 
го, натрупайте го, продайте го.

ПОДАВАНЕ И НАТРУПВАНЕ 
НА МАТЕРИАЛ

WASHING SYSTEMS
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ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?

Инертните материали, използвани 
при строителството на тунела под Ла 
Манш са били произведени с миещо 
оборудване на Terex.

8
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От пясък, използван в най-дръзките строителни проекти на Дубай, до инертни материали, доставени за подготовката на 
олимпийските игри в Лондон, на TWS се разчита от водещи световни изпълнители и доставчици на строителни материали, за да 
осигурят най-високото качество на предоставените продукти.

Опирайки се на повече от 60 години опит в проектирането на миещи инсталации, обхващащ най-широката гама от суровини, краен 
продукт, изисквания и географско местоположение, TWS предоставя пълното портфолио от продукти и услуги, за да отговаря на 
Вашите изисквания. Докато изискванията за материалите и продукцията варират в зависимост от всеки проект, всички съвкупни 
клиенти в сектора имат едно и също ядро нужди: високо качество и ниска цена на материала за тон. TWS предоставя гъвкави 
модулни системи, проектирани да бъдат инсталирани възможно най-бързо и възможно най-лесно. На постоянно променящия 
се световен пазар, те са мобилни и гъвкави за работа, a с нашата мрежа от квалифицирани дилъри, по-широка от всеки друг 
доставчик на миещо оборудване, ние сме посветени да бъдем близо до Вас на всяка стъпка от Вашия проект.

TWS продуктите предлагат ефективност, надеждност и дълга експлоатация. От класификатора T150, една от най-
разпространените машини за промиване на пясък в света, до флагмана в този сектор AggreSand - първото в света шаси с 
монтирана интегрирана система, предлагаща 5 готови продукта, TWS винаги е бил новатор, винаги една крачка напред.

Независимо дали използвате естествен пясък и чакъл или трябва да получите продаваеми инертни материали от строителни 
отпадъци, от драгиран материал или от натрошени скални маси, TWS са готови да изпълнят своето обещание, за да спазите Вие 
Вашето.

ИНЕРТНИ 
МАТЕРИАЛИ

Винаги иновативни, 
винаги крачка напред

WASHING SYSTEMS
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Високочестотно обезводнително сито
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Като островна нация с висока гъстота на населението и висока 
строителна дейност Обединеното кралство превърна рециклирането 
на строителни материали в своя национална кауза. TWS са били 
в авангарда на развитието на процесите на рециклиране във 
Великобритания, лидер в преминаването от трошене и пресяване 
към по-цялостен и стойностен формат за работа в сектора. Със 
способността да надгражда гамата продукти за пресяване, трошене, 
миене и управление на водните ресурси, Terex предлага най-пълните 
и доказани решения при рециклирането.

Ние разбираме специфичните предизвикателства при обработката 
на рециклирани материали: честа променливост на материалите, 
нужда от високо качество при производството, ограничена 
наличност на вода, ограничения при параметрите на работната 
площадка, предпочитания за системи, които могат да бъдат лесно 
преместени, ако се налага. Нашите системи AggWash и AggreScrub 
демонстрират признанието ни към тези проблеми и способността 
ни да предлагаме решения, които са преди всичко предназначени 
за сектора за рециклиране в строителство и разрушаване. Разбира 
се, оттогава те доказаха своята стойност в широк диапазон от 
приложения.

Рециклирането на отпадъци от строителни и разрушаващи 
дейности вече е един от най-енергично обсъжданите сектори в 
строителната индустрия на международно ниво и TWS са напълно 
готови да посрещнат това предизвикателство. Нашият постоянно 
развиващ се продукт и технологичните ни решения гарантират 
максимална производителност и най-високо качество на продукта. 
От търговска гледна точка операторът може да очаква по-висока 
производителност, продукти с по-високи приходи, по-ниско 
генериране на отпадъци и ниски производствени разходи.

Пълната гама от предлагани решения вижте в 
брошурата за рециклиране. 

РЕЦИКЛИРАНЕ

Нашият постоянно развиващ се 
продукт  и  технологичните ни 
решения гарантират  максимална 
производителност  и  най-високо 
качество на продукта .

10

Частично измиване и фракциониране
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ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?

Рециклираните материали, 
използвани в изграждането на 
съоръженията, използвани на 
Игрите на Общността 2014 са били 
произведени с миещо оборудване 
на Terex. 

WASHING SYSTEMS
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AggreScrubTM 150, Великобритания
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ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ? 

Пясъкът, използван при 
строителството на хотел Бурж-ал-
Араб в Дубай е бил произведен с 
хидрокласификатор на Terex, модел 
Т100.

12

AggreScrubTM 150, 
Великобритания
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Един от най-специализираните и разнообразни сектори в рамките 
на преработката на материалите е бързо развиващия се свят на 
индустриалните пясъци, особено силикатен пясък. Висококачественият 
силикатен пясък се превърна в много търсена стока и докато кръгът от 
клиенти е почти толкова разнообразен като гамата от крайни приложения 
за техния пясък, ние откриваме, че имат редица забележителни 
основни общи изисквания. Максимално съдържание на SiO2, намалено 
съдържание на глина, намалено метално замърсяване и разбира се 
ефикасно и точно разделяне на размера.

Нашите системи отдавна се използват в сектора на индустриалния пясък, 
но ние сме ангажирани с разбирането на настоящите и бъдещите нужди 
на пазара и с предлагане на оборудване днес, което ще реши утрешните 
проблеми. Системата е също така много гъвкава за използване на 
индустриален пясък извън сектора на фракинг; например спортен 
пясъчен продукт, филтърен пясък, стъклен пясък и леярски пясъци.

От доставката на единична система до цялостно проектно решение, 
TWS са готови и ценят Вашите материали и Вашите операции.

ИНДУСТРИАЛНИ 
ПЯСЪЦИ      

Ние сме ангажирани с  разбиране 
на текущите Ви нужди заедно с  
бъдещите очаквания на пазара и 
предлагаме оборудване днес ,  
което ще реши проблемите  Ви  утре .

WASHING SYSTEMS
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FM Hydro – инсталация за класифициране на пясък, 
комбиниращ миене и фракциониране на едно шаси

Пълната гама от предлагани решения 
вижте в брошурата за индустриални 
пясъци.
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Не е тайна, че глобалният сектор за добив на минни материали се е 
сблъсквал с много нови предизвикателства през последните години, 
свързани с колебанията на цените на стоките и непрекъснато увеличаващия 
се социален и екологичен контрол. TWS е посветен на предоставянето на 
иновативни системи, които увеличават добива, ефективността и гъвкавостта 
на минните матриали и намаляват потенциалното въздействие върху 
околната среда. Имаме специално адаптирани системи за третиране на 
редица материали. Примери от нашия богат опит включват:

- приложения за желязна руда в Индия; 
- преработка на въглища в Австралия; 
- възстановяване на диаманти в Африка.

Ползите за околната среда, осигурени чрез повишена ефективност са ясни, 
но също така са важни и възможностите за възвръщаемост на инвестициите 
за операторите, които търсят алтернативи на конвенционалните мащабни 
стационарни инсталации. Бърза мобилност и мащабните модулни системи 
са ключът, особено в съчетание с максимално възстановяване на търговски 
жизнеспособни материали, като по този начин се намаляват отпадъците и се 
осигурява правилното управление на водните ресурси.

Когато секторът на желязна руда в Индия се стремеше да намери начини 
да се справи с по-ниски запаси от материал, особено натрупани ниски Fe 
такси, Terex беше в челното място за адаптиране и разработване на нови 
системи и инвестира в производствено съоръжение от световна класа 
в Хосур. Това подчертава нашия ангажимент за предоставяне на повече 
от механични решения. Като глобална компания ние сме там, на Вашия 
пазар, готови да работим с Вас, за да намерите по-добри, по-ефективни и 
по-малко замърсяващи околната среда начини за доставка на 
материалите, необходими на промишлеността.

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ  

Като глобална компания 
ние сме там,  на Вашия 
пазар ,  готови да работим 
с Вас ,  за  да намерите по-
добри,  по-ефективни и по-
малко замърсявщи околната 
среда начини за доставка на 
материалите ,  необходими на 
промишлеността .
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ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ? 

Пясъкът, използван при 
строителството на «Третият мост» 
в Истанбул е бил произведен с 
хидрокласификатор на Terex, модел 
FM120BW.

WASHING SYSTEMS
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ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?
 Материалите, използвани при
строителството на тунела Бренер
в Австрия са били произведени с
миеща инсталация AggreSandTM 165.

1616
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Вие имате нужда от вода, какъвто и материал да се налага да миете. 
С TWS имате нужда от по-малко вода. Започваме с проектирането 
на нашето оборудване, за да гарантираме, че ненужните загуби от 
разливане и течове са елиминирани. Тогава оптимизираме процесите 
за гарантиране на вътрешното рециклиране и повторна употреба на 
водата, където е възможно. Добър пример биха били земните шахти, 
които ние често използваме за улавяне и повторно използване на 
дъждовна вода.

Нашият екип в сектор Приложения и Инженеринг изготвя подробна 
информация за потока, която се използва при всеки проект и тук можем 
ясно да идентифицираме всички потенциални места за загуба на вода 
и отново да помислим за всеки отделен случай, за възможности за 
намаляване на загубите. Основните загуби на вода за всяка система 
обикновено са в измитите натрупани количества продукт с крайната, 
малка по размер фракция.

Нашите модерни системи за обезводняване гарантират, че 
фракциите готов материал са толкова изсушени, колкото е възможно, 
представяйки готов за употреба или продажба материал с минимално 
количество водно съдържание. Това може да бъде допълнително 
подобрено чрез използването на нашите системи за обезводняване и 
извличане на вода обратно от натрупания материал към системата за 
преработка на водата.

Ние предлагаме набор от решения за управление на преработената 
вода в зависимост от вида на материала, обемите, характеристиките 
на мястото, ограничения в пространството и мобилността. Обикновено 
пълният подход включва - сгъстител (или дълбок конус, или от скосен 
тип), последван от филтър преса, внимателно оразмерена за всеки 
отделен случай, за да се осигури последователно обезводняване на 
отпадния хвост, максимално връщане на вода в системата и разбира се, 
ниски разходи за експлоатация и поддръжка.

Вие имате нужда от  вода , 
какъвто и материал да се 
налага да миете .  С  TWS имате 
нужда от  по-малко вода . 
Започваме с  проектирането 
на нашето оборудване ,  за  да 
гарантираме,  че  ненужните 
загуби от  разливане и течове се 
елиминират .

WASHING SYSTEMS
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РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ВОДНИТЕ РЕСУСИ
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TWS предлагат цялостен проект 
услуги за управление 4SITE в 
4 стъпки, която ви осигурява 
подобрено ниво на подкрепа по 
време на всяка фаза от Вашия 
проект. Ние вярваме, че бързата 
реакция, квалифицираната и 
ефективна помощ е от решаващо 
значение при посрещане нуждите 
на крайния потребител, давайки 
възможност да изпълните Вашите 
обещания към клиетните си, както 
и развитие в дългосрочен план на 
Вашите взаимоотношения.

Пълен пакет за управление, който включва 4 основи стъпки.

УСЛУГИ ЗА КОМПЛЕКСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

С Вас на 
всяка крачка

18

• Преглед на приложението

• Анализ

• Избор на оборудване
и опции, потвърдени

при процеса на оглед и 
инженеринг

• Мултифункционален
преглед, базиран въз

основа на предходен опит

• Първоначална технологична
диаграма на потока и 

анализ на данните

• Първа, изцяло функционална
среща

• Контрол на производството

• Контрол на разходите

• Управление и смекчаване на
риска 

• Тествано оборудване

• Контрол на качеството
отначало до края

• Първоначален дизайн

• Електрическо управление

• Доставка и опаковане

• Индивидуален инсталационен
план, разработен за вашия 

проект

• Гъвкави нива на екип за
сервизно обслужване и

поддържка

• Управление на риска и дневник
на проекта

• Ясна линия на общуване по
време на инсталацията и 

въвеждане в експлоатация

• Електрическа поддръжка

• Следпродажбена
поддръжка и инженеринг 

чрез нашия интернет 
портал Helpdesk

• Подкрепа от момента
на поръчката до 

инсталацията

ОЦЕНКА ПЛАН ИЗГРАЖДАНЕ ПОДДРЪЖКА
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• Отпадъци от строителство и разрушаване

• Необработени инертни материали

• Произведен пясък

• Пясък и чакъл

• Натрошена скала

• Скален прах

• Скалпиран материал

• Желязна руда

• Други минерални руди

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕСТВАНЕ В 
ЛАБОРАТОРНИ 
УСЛОВИЯ

ОБУЧЕНИЕ И 
ПОДДРЪЖКА

TWS предлага пълен анализ 
на материала в собствени 
лаборатории на предложените 
продукти. Това ни позволява 
да осигурим правилно 
оразмеряване на ситото, 
така че клиентът да постигне 
желания размер на продукта. 
Зърнометричният анализ е 
широко използван, мощен 
инструмент за контрол на качеството и приложението. Данните 
за оразмеряване се използват за изчисляване на връзките 
между различни инертни материали или съвкупни смеси, за 
прогнозиране на тенденциите по време на производството и за 
проверка на съвместимостта на такива смеси.

Тестваме също и за много други фактори, включително 
правилна спецификация на флокулентния тип, разделяне на 
масло от вода и т.н.

TWS предлага напълно пригодени пакети 
на обучение, както за дилъри, така и за 
клиенти.

Това обучение обхваща всички аспекти 
на нашите машини, включително основна 
информация за работа с машината, 
правилно оразмеряване на ситото, помпи, 
циклони и пълно обучение за продажби и 
приложение.

WASHING SYSTEMS
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20
AggreSandTM 206, Великобритания
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AggreSand  165/206

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• До 3 вида промити инертни материали и 2 вида промит пясък

• Модулен дизайн с електрически връзки „plug and play“ за бърза настройка

• Предварително окабелено и предварително изграден водопровод с единични връзки

• Напълно автоматизирано управление със сензорен екран, осигуряващо всестранна информация за

инсталацията

• Избор на опции за скарата и ситовата мрежа според вашето приложение

• Интелигентни функции и лесен достъп за поддръжка и измиване

• Преносим в 4-6 контейнера

AggreSandTM е много универсална интегрирана 
миеща система с изключителни показатели и 
способности в широк спектър от материали и 
възможност за предлагане на до 5 измити и 
оразмерени продукта. Лесно преносимият му 
формат го прави особено подходящ за приложения 
„на чисто“ / преотдаване на подизпълнител / с 
временно планиране, но операторите, свикнали 
да работят на стационарни инсталации, ще оценят 
малкия размер и минимално необходимите 
приготовления за подготовка на мястото. Във 
всички случаи времето за инсталация е значително 
по-малко от конвенционалните конструкции, 
благодарение на високото ниво на предварителното 
фабрично монтиране и връзки. Безкомпромисните 
дизайнерски адаптирани решения гарантират 
максимална работоспособност и производителност, 
въпреки силно интегрираната компактна система 
с многобройни иновативни функции, включително 
лесно демонтиране на помпи, готов достъп до ситото 
и интуитивен контрол. Гамата включва многобройни 
модулни конфигурации, но всички се базират около 
избора на миещото сито 16’ x 5’ (4.8 м Х 1.5 м) или 
20’ x 6’ (6.0 м Х 1.8 м) и избора на оборудването за 
класификация и депониране на пясъка.

МОДУЛНИ РЕШЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНДУСТРИАЛЕН ПЯСЪК

ПРОДУКТИ ОТ МИННАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ

21
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МОДУЛНИ РЕШЕНИЯ

• Автоматична радиална лента за стифиране
• 350m3 материал на лента
• 800m3 единичен пясък

• Избор на 3.0 м х 1.5 м обезводняващо
сито (до 120 т/ч ) или 4.8 м Х 1.8 м 
(до 200 т/ч)

• Високочестотно обезводнително
ситоза ограничаване на влагата

• Единичен или двоен циклон със
заменяеми уплътнения

• Разширена автоматизирана
система за управление с радио
дистанционно управление

AggreSand  165/206

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПРЕДИМСТВА

• Всички помпи имат сменяеми гумени облицовки
за удължен живот на износване

• Функция за разгъване на помпата за лесна
поддръжка

22
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• Избор от 4.9 м x 1.5 м (16´ x 5´) или 6.0 м x 1.8 м
(20' x 6‘) миещо сито 
• Изолирани пръскачки
• Полиуретанови подложки
• Запечатана гумена облицовка на резервоара
• Улей за смесване на материала
• Достъпен подвижен улей на направляващите

• Опционален магнит за отстраняване
на груби метали при рециклиране

• Модулен бункер с капацитет 12м3

• Радиоуправляема решетка или вибрираща скара
• Питател с променлива скорост
• Електрически хидравличен агрегат 37Kw (50hp)

• 1050 мм широка лента
• Вградена уплътнена мокреща кутия
• Повдигаща се главна  секция за достъп до ситото.
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Aggwash  AW60-1/AW60-2/AW 150/AW 300

AggWash™ е в състояние да произведе до четири
фракции инертен материал и две фракции пясък.

AggWash 60-2 беше първият в света модул - тип
ножова почистваща станция, с която да се интегрират
претъркване на материалите с фракциониране,
отстраняване на леко замърсяване и възстановяване
на фини частици на база хидроциклон в единично,
леснопреносимо шаси.

AggWash е система за бързо инсталиране за широк
спектър от приложения като инертни материали,
рециклирани материали, възстановяване при добива на
минни продукти.

Основно проектиран за обработка на отпадъци от
строителство и разрушаване, но еднакво подходящ
и за първични инертни материали.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ  

TM 

МОДУЛНИ РЕШЕНИЯ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

• Пресяане, почистване, фракциониране и възстановяване на пясък върху едно
модулно шаси

• Лесен достъп за поддръжка

• Компактен размер на машината

• Отстраняване на лек отпадък

• Бърза настройка

• Предварителено окабелен и предварително изграден водопровод

24

НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА WORLD 
DEMOLITION ЗА 2010 ГОДИНА
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• Кутия за предварително мокрене с голям
обем

• Осигурява ефективно количество намокрен
материал, подготвен за последващия процес

• Достъпен подвижен улей с
гумено уплътнение

• Интегриран конвейр с голям
размер

• Дву-валова Ножова машина с
регулиране на ъгъла

• Разделяне на разнородните
елементи

• Излаз на леките и органични
материали на повърхността

• Двойно директно задвижване
• Стартиране при натоварена

машина

• Универсален достъп за
обслужване и поддръжка -
Най-високото ниво в своя
клас

• Плъзгащи се направляващи
за осигуряване на лесен
достъп за поддръжка на
ситото

• 4.8 м Х 1.5 м 3-площно, частично 
повдигащо се хоризонтално сито Terex® 
Cedarapids LJ-TS

• Производство на до 4 вида измити фракции

• Здраво модулно шаси• Интегрирана система за един или
два вида пясък

• Помпи и хидроциклони с гумено
уплътнение

• Предлага се в различни
конфигурации и капацитети

• 1.8 м Х 1.2 м (6‘ x 4’) 
сито за отпадъци

• Обезводняване на леките
и органични продукти

• Сито размер 4.8 м х 1.5 м
• 3-площно Terex® Cedarapids LJ-TS

хоризонтално сито
• Вибриращ 3-валов механизъм,

осигуряващ висока G-сила,
заедно с ефективно овално
движение

25
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AggreScalp

МОДУЛНИ РЕШЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ 
МАТЕРИАЛИ           

 РЕЦИКЛИРАНЕ ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• Полу-мобилни

• Електрическо захранване (40Kw)

• Интегриран хидравличен пакет за настройка

• Предварително окабелени и с предварително изграден водопровод

• Бърза настройка

• Интегрирани разтоварващи ленти

• За производство на две или три фракции.

TM ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

БУНКЕР

• 7м3 капацитет
(9.2м³)

• Здрави страни
с опция за
хидравлично
позициониране на
удължени страници

ПОДСИТОВ КОНВЕЙЕР

• 1200 мм широка лентаКОНВЕЙЕР ЗА ФИНИ 
ЧАСТИЦИ

• 900 мм широка лента с ударни плочи
• Хидравлично сгъване с регулирае на

ъгъла
• Чистач

ПИТАТЕЛ

• Усилени ударни плочи и
ролки

• Променлив контрол на
скоростта

• Усилена лента с ширина
1300 мм

КОНВЕЙЕР ЗА НАДСИТОВИЯ ПРОДУКТ

• 1200 мм широка лента
• Хидравлично сгъване с регулируем ъгъл
• 3.6 м височина на натрупания материал

УСИЛЕНО СИТО 125  

• 3.6 м x 1.25 м (12‘ x 4.5’) дву-площно,  дву-лагерово 
сито

• 15kW Компактно електрическо задвижване
• Хидравлично регулиране на ъгъла на ситото 13° -

19°
• Модулно сито, подходящо за работа с гризли

скара, палцови сита, перфорирани сита, мрежа и
комбинирано - палцови/перфорирани сита

Terex® AggreScalp™ е универсална, с висока производителност, тежка 
електрическа прсевна инсталация, която има гъвкавостта да работи 
за производство на две или три фракции. Високо-агресивното сито 
може да работи с гризли скари, с палцови сита, 3D перфорирани сита 
и плетени сита, което позволява машината да се използва в голям брой 
приложения.

Снабдена с хидравлични сгъваеми продуктови ленти и хидравлична 
настройка на ъгъла на ситата, както и настройка с еднократно 
повдигане. Инсталацията остава лесна за транспортиране и удобна за 
настройка. 

AggreScalp™ може да работи съвместно с Terex® AggreSand™ като 
осигурява постоянно подаване на материал дори в трудни приложения. 
Заедно те образуват ефективно решение при преработка на инертни 
материали и рециклиране с по-ниски оперативни разходи.
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PowerScrub™ спечели репутацията на едни от най-
висококачествените и здрави миещи машини на пазара.
Серията PowerScrub ™ използва два независимо задвижвани,
противоположно въртящи се вала, които позволяват да стартирате
машината дори под товар, без да я блокирате. Комбинация от
високо износоустойчиви ножове и лопатки в спирална формация.
Преходът на материала през корпуса осигурява остъргване и
почистване на чакъла, а подаването на вода позволява на
органичните вещества, глини и залепващи замърсители да
изплуват отзад.
Също толкова удобни, както за пясък, така и за чакъл и
рециклиране, серията PowerScrub™ може да се комбинира с
набор от довършителни, оразмеряващи сита и сита за отпадъци,
за да се образува цялостна станция за почистване и
фракциониране на материал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• Проектиран е да произвежда по-чист материал с по-

бързи темпове

• Специално проектиран да работи в рециклиращата

индустрия, неговата универсалност и дизайн позволява

да бъде лесно адаптиран за работа и в приложения с

чакъл

• Състои се от корито и два противоположно въртящи

се спираловидни вала със сменяеми ножове, които

интензивно смесват входящия материал

• Водата, използвана в този процес циркулира в

пречиствателно съоръжение

27

PowerScrub

МОДУЛНИ РЕШЕНИЯ

TM

PS60/PS60R/PS200/PS200R

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА 
• Произвежда до 4 фракции на измит, пресят материал

• Модулен дизайн с електрически връзки „plug and play“ за бързо
настройване

• Предварително окабелено и предварително изграден водопровод с
единични връзки

• Напълно автоматизирано управление със сензорен екран, осигуряващ
пълна информация за инсталацията по всяко време

• Регулирането на ъгъла на работа позволява увеличено задържане на
материала и извозване на отпадъка

• Избор на сменяеми остриета с висока издържливост с 15 мм или 30 мм
AR-тип или остриета от манганови отливки, според Вашето приложение.

• Преносим в 2 контейнера

ПОЧИСТИ, ОРАЗМЕРИ, РАЗДЕЛИ

AggreScrub™ 150 притежава всички функции на гамата 
PowerScrub™, като същевременно добавя предимството на 
модулност и водещи на пазара функции за лесно обслужване.

Основните предимства за клиентите включват подобреното 
износване на елементите, намалени разходи и способност 
за ефективно почистване на материала и изплувалите глини 
(наноси), лек материал (дърво/пластмаса) и всичко това 
събрано върху едно шаси. 

Освен това са налични и редица опции за лопатките, 
в зависимост от нуждите на клиентите, включително 
традиционните, трудноизносващи се AR остриета в 15 мм и 
30 мм варианти, както и опция с високо манганова стомана.

ИЗТЪРКВАНЕ С НОЖОВИ МАШИНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ  

AggresrubTM работи 
съвместно с AggresandTM

AggreScalpTM
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• 1.80 м х 0.60 м (6 ‘ х 2’) сито за
отпадък за обезводняване на леки
замърсители.

• Единична
входна точка за
вода.

• Модерно, напълно
автоматизирано
дистанционно
управление.

• Ударо-погасяващ уловител за
защита на вала на Aggrescrub.

• Избор на 500 AR ножове или лопатки
с удължен живот, предлага високи нива
на почистване

• Интегрален резервоар
за отпадна вода и
помпа за събиране и
изтласкване на мръсна
вода.

• Маркуч за
изхвърляне на
водата.

• Безпрецедентно улеснен достъпдо
инсталацията с поцинковани
пешеходни пътеки, стълби и
парапети.

• Два независимо задвижващи се вала
с голям въртящ момент позволяват
машината да стартира под товар
без да блокира

• Избор на 2.40 м x 1.2 м (8 ‘ x
4 ‘) едноплощно или 3.70 м х
1.50 м (12 ‘ х 5’) дву-площно
сито за производство на до 4
вида крайни продукта

• Компактен подвижен
улей за лесен достъп
до ситата (Патент в
очакване).

• Дву-валова миеща система с възможност
за регулиране на ъгъла, за почистване
фракцията чакъл и отплаваемите
органични и залепнали замърсители
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• Верижна мобилна миеща пресевна инсталация с интегриран захранващ
бункер и разтоварващи ленти

• Бързо време за настройка, обикновено под 15 минути

• Опции на двигателя, които да отговарят на Tier 3 и Tier 4, както и на
електрически с двойно захранване

• Хидравлично регулиран ъгъл на ситото за оптимална производителност

• Избор на опции за скарата и ситовите повърхности според вашето
приложение

• Про-гумиран уловител за отделяне на един или два вида пясък

• Възможност за добавяне на лента за фините частици и работа на
машината на сухо пресяване за максимална гъвкавост на машината

СЕРИЯ M M1400/M1700/M2100

ГАМА СТАЦИОНАРНИ СИТА

С M-Range™ TWS може да се похвали с най-широката гама 
от колесни или верижни миещи машини, които са напълно 
мобилни.

Проектирани да работят независимо или заедно с други 
продукти от гамата на TWS, M-Range са идеални за 
краткосрочни и средносрочни проекти.

Монтираната на вериги M1400, състояща се от скалпираща 
решетка, питател, захранваща лента, наклонено сито и 
депониращи ленти, предлага отлично измиване на входно 
ниво с максимална гъвкавост за интегриране в по-голяма 
инсталация.

Монтираните на вериги M1700 & M2100 предлагат същите 
функции на единица с по-голям капацитет, с предимството, че 
се предлагат както в 2, така и в 3-площен вариант.

Машините M-Range се предлагат с различни дизелови 
двигатели или с опция за двойно захранване – дизел и 
електрическо по избор.

Способни да произвеждат до 5 продукта, те също предлагат 
адаптивни комплекти за преобразуване в приложение за сухо 
пресяване в рамките на часове, в резултат на което продуктите 
от М-серията са най-гъвкавите единици на пазара.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ

30
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ГАМА СТАЦИОНАРНИ СИТА

31

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА
• Произвежда до 4 вида измити инертни материали и 1 или 2 вида пясък

• Висока ефективност - ниски разходи за поддръжка, директно електрическо 
задвижване

• Избор на странично опъната мрежа или модулни полиуретанови сита според
Вашето приложение

• Изолирани пръскачки с индивидуални клапани за подаване, за пълен контрол на
водата

• Здрава, лесна за сглобяване стоманена носеща конструкция, в комплект
с поцинкована пътека и перила осигуряват лесен достъп до всеки ъгъл на
конструкцията

• Интелигентната конструкция за плъзгане на направляващите улеи позволява по-
лесен достъп за подмяна на ситовите повърхности

• Широка гумена облицовка на всички улеи, на уловителя на суспензия и на
миещата система за удължен живот на износващите се елементи

Гамата от продукти Terex® Screenbox е 
предназначена за максимална ефективност 
на производството в приложения като пясък 
и чакъл, въглища, натрошен камък, шлака, 
рециклирани материали, бетон, желязо, руда и 
силикатно стъкло.

Предлага се в размери от 2.4 м х 1.2 м (8‘ x 4’) 
до 6.0 м x 1.8 м (20 ‘ x 6’), като всички сита се 
предлагат с избор на 2 или 3-ситови плоскости.

Здрави, лесни за сглобяване конструкции 
за монтиране на ситото се предлагат в 
разнообразие от височини за интегриране 
с друго TWS оборудване. Всяка структура 
включва интегрирани облицовани разтоварващи 
улеи, пътеки и достъп, които могат да бъдат 
сглобени в няколко конфигурации, отговарящи 
на оформлението на Вашата инсталация.

Гама стационарни сита Screenbox  8 x 4/12 x 5/16 x 5/20 x 6

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ  

РЕЦИКЛИРАНЕ
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Серията Terex® FM Compact™ са статични единици 
за възстановяване на пясък, проектирани да бъдат 
както разходно, така и енергийно ефективни. Тези 
продукти работят с  използването на центробежна 
сила в рамките на циклон(и) за отстраняване на 
глина, тиня и утайка и за привеждане на пясъка 
в границите на нужната спецификация. Гамата 
комбинира събирателен резервоар, шламова помпа(и) 
за суспензия, хидроциклон(и) и обезводняващо сито на 
единично шаси.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• Може да възстанови 1 или 2 вида пясък от мокър материал или
опция за котел за директно сухо захранване

• Максимално оползотворяване на продаваемия материал чрез
отстраняване на тиня, наноси и глини под 75 микрона

• Здрава, лесна за сглобяване стоманена конструкция в
комплект с поцинкована пътека и парапети, осигуряващи лесен
достъп

• Лесна поддръжка и опростена работа със самостоятелно
регулиращ се циклонен резервоар

• Помпите и циклоните имат сменяеми гумени облицовки за
удължен живот на износващите се елементи

• Високочестотното обезводняващо сито намалява съдържанието 
на вода в крайния Ви продукт до 10–15%

• Всички електрически инсталации са предварително свързани
към контролния панел или са подготвени за интегриране с
друго оборудване

FM Compact FM 20 C/FM 60 C/FM 120 C/FM 120 2G/FM 200 C/FM 200 2G

ИЗМИВАНЕ И КЛАСИФИРАНЕ

FINESMASTER

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ      
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FM 60 Hydro™ е напълно окомплектован 
хидрокласификатор за промиване на пясък, комбиниращ 
измиване на пясък и оразмеряване, позициониран на едно 
компактно шаси.

Обезводняващият хидроциклон в комбинация с 
плоския долен класификатор позволява на машината да 
произвежда два вида пясък на един проход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• Електронно контролираната хидравлична 
класифицираща система надеждно извлича леките или 
малки частици от суспензията с висока ефективност, 
като същевременно измества мининално количество 
тежки или груби частици към потока

• Директното измерване на нивото на леглото позволява
максимум контрол за произвеждане на до два
персонализирани промишлени или специализирани
пясъци на един проход

• Множеството дюзи за инжектиране на вода водят
до равномерно разпределение на водата дори при
минимални дебити

• Високочестотното обезводняващо сито гарантира сух,
незабавно транспортируем продукт за складиране

• Електрическата система за управление дава
възможност за съхранение на до 5 различни настройки
за бърза промяна на спецификацията на продукта

• Напълно облицованият класификатор няма движещи 
се части, които да са изложени на абразивния
шлам, което означава необходимост от малка 
поддръжка и дълъг експлоатационен живот - напълно 
облицован класификатор с плоско дъно за минимална 
поддръжка

FM Hydro

ИЗМИВАНЕ И КЛАСИФИРАНЕ

33

• Хидроциклон с 500 мм гумена
облицовка.

• 1.5 м вертикална
класифицираща единица с
плоско дъно.

• Гумено облицована помпа
150/125.

• Про-гумиран обезводнителен
хидроциклон HK125.

• Удобна пътека, осигуряваща
лесен достъп за поддръжка.

• Напълно поцинкована
пешеходна пътека.

• Високочестотно
обезводнително сито 2.4 м
x 1.2 м (8‘ x 4’) с линейно
движение.

• Модулни полиуретанови
обезводняващи сита за бърза
смяна.

• Саморегулиращото се 
ниво на потока осигурява 
постоянно ниво на вода в 
резевоара и защитава 
помпата.

• Отводняващи клапани
на резервоара за лесна
поддръжка.

• Електрическа машина с PLC 
контролен панел.

• Необходимост от единичен
източник на електрическа
енергия.

• Единичен вход на водата.

• Полиуретанови
странични модули
за пълна защита на
ситото.

• Разтоварващ улей
за два вида пясък,
с ниско триене, с
регулиране на ъгъла
и с възможност за
смесване.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ      
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FM UltraFines

ИЗМИВАНЕ И КЛАСИФИРАНЕ

34

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• Конусен резервоар с голям обем

• Подвижни защитни панели на шасито за по-добро обслужване

• Достъпна помпа и мотор

• Циклон с уловител за лесен достъп

• Стандартно 2.4 м х 1.2 м (8’ x 4’) обезводняващо сито

• Напълно поцинковани, реверсивни пътеки

• 3 налични опции за помпа, в зависимост от приложението

Terex® FM UltraFines™ е решаваща стъпка към ефективното 
управление и оползотворяване на ултра фин пясък от 
отпадъчни водни потоци, получени от миещи процеси.

Това устройство за възстановяване на ултра фини частици 
може да обработва до 450 m³ на час суспензия и възстановява 
частици до 40 микрона, което води до намаляване на обема на 
твърдите вещества, изхвърляни в утайници, хвостохранилища 
или пречиствателни станции за вода.

Инсталацията събира центробежна помпа, група от 4 
хидроциклона и високочестотно обезводнително сито на едно 
шаси.

FM UltraFines™ също може да се похвали с уникално 
проектиран коничен резервоар и система против 
турбулентност, която е от съществено значение в процеса на 
възстановяване на ултра фини частици.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ      

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ  

FINESMASTER
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• Напълно поцинковани пътеки за 
лесен достъп при поддръжка на 
обезводняващото сито и 
циклоновите спирали.

• Интелигентен симетричен дизайн
позволява сглобяването да отговаря
на ляв или десен достъп.

• Отвеждащ улей с ниско триене с
регулиране на ъгъла.

• Коничната конструкция на резервоара
елиминира риска от натрупването на фини
частици.

• Страниците, монтираи с болтове, позволяват
лесно транспортиране и сглобяване на
инсталацията.

• Повдигнато шаси за лесно 
почистване.

• Клъстер от 4 броя T375 циклони със
сменяеми облицовки.

• Единична 12” връзка за преливния
поток.

• Напълно облицована циклонна кутия
за разтоварване за увеличен живот
на износващите части.

• Капаци с бързо освобождаване за
проверка и поддръжка.

• 2.4 м x 1.2 м (8´ x 4′) високочестотно
обезводнително сито за още по-
добро обезводняване.

• Полиуретанови сита с цяла ширина
за бърза подмяна.

• Единични 10-инчови гумени накрайници
за смяна на захранването. Могат да бъдат
конфигурирани наляво или надясно, за
удобство на  разположението според
мястото.

• Анти-турбулентната захранваща система
осигурява контролирано износване и
намалено време за настройване.

• Саморегулиращото се ниво на потока
осигурява постоянно ниво на вода в
резевоара и защитава помпата.

• Помпа 200/150 в комплект с 30kW
електромотор.

• Сменяеми гумени облицовки за
удължен живот на износване.

• Всички електрически инсталации
са предварително свързани
към контролния панел или са
подготвени за интегриране с друго
оборудване.

• Повдигащата функция на
помпата позволява лесна
поддръжка.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• Може да произведе един вид измит инертен материал и 
един вид пясък (или един едър пясък и един фин пясък) от 
едно захранване със сух материал

• Максимално оползотворяване на продаваемия материал
чрез отстраняване на тиня, наноси и глини под 75 микрона

• Здрава, лесна за сглобяване стоманена конструкция в
комплект с поцинкована пътека и перила, осигуряващи
лесен достъп

• Ниска поддръжка и опростена работа със саморегулиращ
се водосборен резервоар

• Помпи и циклони със сменяеми гумени облицовки за
удължен живот на износващите части

• Високочестотното обезводнително сито намалява 
остатъчното съдържание на вода в крайния Ви продукт 
до 10–15%

• Всички електрически инсталации са предварително
свързани към контролния панел или са подготвени за
интегриране с друго оборудване

FM Direct Feed™ позволява икономично 
измиване и обработка на пясък при много малко 
пространство. Устройството е предназначено за 
обработка на предварително пресят материал с 
минимално количество едри частици и е 
особено подходящо за измиване на прахово 
замърсени частици.

FM Direct Feed е компактна инсталация, която 
използва предварително пресят сух материал, 
който се доставя до измиващия възел, 
оборудван с пръскачка с високо налягане за 
предварително овлажняване на материала 
преди постъпването му върху ситото.

Въведен е в приложения, където процентът 
на по-голям размер частици в захранващия 
материал е сведен до минимум.

FM Direct Feed FM 60DF/FM 200DF

ИЗМИВАНЕ И КЛАСИФИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• Модулен пясъчен класификатор, който съвместява
обезводняващ и водо-възстановяващ блок

• Малък размер на инсталацията

• Автоматизирана система за управление

• Бърза настройка

• Добив на до два вида промит пясък

FM 120 CONEXUS
FM Conexus ™ е модулен пясъчен класификатор, който 
съвместява обезводняващ и водо-възстановяващ 
блок. Малкият размер на инсталацията позволява 
бързо сглобяване и има възможност да осигури два 
вида промит пясък.

37

ИЗМИВАНЕ И КЛАСИФИРАНЕ

FINESMASTER
• 450 мм хидроциклон, изграден от

материал с високо съдържания на
хром.

• Намокряща кутия с голям обем
за ефективно овлажняване на 
сухия материал преди пресяване.

• Саморегулиращото се ниво на потока
осигурява постоянно ниво на вода в 
резервоара и защитава помпата.

• Модулен бункер с
капацитет 12м³.

• Лента с ширина
1050 мм с
променлива
скорост.

• 4,3 м (14’) широка
връщаща решетка с
ръчна настройка.

• Напълно поцинковани 
пътеки за лесен 
достъп и поддръжка.

• Повдигнато шаси за
лесно почистване.

• Дву-степенен улей
с възможности за
смесване.

• Продуктови ленти
с възможност за
настройване на ъгъла.

• Капацитет за стифиран
материал от 260 м³ (на
18 градуса).

• Дозираща система с капацитет от
1800 литра с двойно отделение за
подготовка на флокулант.

• Напълно автоматизиран контрол.
• Дозираща контролна система

в реално време, монтирана по
желание, намалява флокуланта с
до 30%.

• Високочестотното обезводняващо сито с
превъзходно отделяне и възможности за
намаляване на влагата.

• 14’ x 6’ (4.2 м x 1.8 м) обезводняващо сито,
монтирано на виброизолационни опори тип
„Marshmelow“.

• Конфигурацията на ситото предлага възможност
за производство на един или два вида измит
пясък.

• Полиуретанови сита.
• Независимо контролирани изолирани пръскащи

дюзи.

• Голям въртящ момент, директно
задвижване за максимално
събиране на утайки.

• 6.8 м интегриран сгъстител,
комбиниращ сгъстяване на утайките
и пречистване на водата.

• Сгъстителя интелигентно съвметява 
7 м³ пречистващ резервоар за вода.

• Гравитационен циклон за
захранване на потока.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ      
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Серията Terex® FM Bucket Wheel™ пясъчни класификатори 
са високоефективни обезводняващи системи. Устройството 
отсранява наноси, тиня и глини от пясъка за произвеждане на 
до 2 вида продаваеми продукта в различни приложения, 
включително бетон, хоросан и асфалтови пясъци, кариерен прах, 
натрошени фини частици, езерни и плажни пясъци, силикатен 
пясък, пясъци за голф игрища, филтърни пясъци, рециклирани 
материали и желязна руда.

Гамата комбинира обезводняващо колело(а) с разтоварващи 
ведра, центробежна помпа за суспензия, хидроциклон(и), 
резервоар за събиране и обезводняващо сито на единично 
шаси.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• Може да произведе един или два вида пясък от мокър материал или 
от директно сухо захранване, чрез монтиран допълнителен казан

• Максимално възстановяване на продаваеми материали чрез 
отстраняване на тиня, наноси и глини под 75 микрона

• Колелото с променлива скорост обработва 80-90% от материала,
намалявайки износването на каучуковите помпи и циклоните

• Силно редуциране на изпусканите фини частици в системата за
управление на водата, като по този начин се намаляват цикълът на
възстановяване и разходите

• Ниска поддръжка и опростена работа със саморегулиращ се
водосборен резервоар

• Високочестотното обезводняващо сито намалява остатъчното 
съдържание на вода в крайния Ви продукт до 10–15%

• Всички електрически инсталации са предварително свързани
към контролния панел или са подготвени за интегриране с друго
оборудване

FM Bucket Wheel FM 120 BW/FM 200 BW

ИЗМИВАНЕ И КЛАСИФИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ   
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Гамата Terex® T са мобилни класификатори с колело с 
ведра, в комплект с винт за задържане на фините 
частици. Колелото с двойни ведра (кофички) е 
проектирано за отстраняване на глини, наноси и тиня 
за получаване на до два вида пясък.

Машините от гамата T са проектирани да работят с 
максимална гъвкавост и може да поддържат различни 
изисквания като максимално задържане на фини 
частици или максимално изхвърляне на фини частици. 
T-гамата може да се задвижват хидравлично от M 
Range (мобилна машина) или от опционален собствен 
електрически блок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА
• Може да произведе един или два вида пясък от мокър материал или 

от директно сухо захранване, чрез монтиран допълнителен казан

• Колело с двойни кофички с променлива скорост, осигуряващо
увеличено време за източване и получаване на по-сух продукт

• Винтът с променлива и фино регулираща се скорост осигурява
отлично възстановяване на материала

• Анти-турболентните входни отвори и преливника позволяват 
спокойни условия на утаяване

• Може да се задвижват хидравлично от M Range (мобилна машина)
или от опционален собствен електрически блок

• Ниски текущи разходи, ниска поддръжка и опростена работа

• Статичен или подвижен вариант (с опорни крака и теглич)

Гама пясъчни хидрокласификатори с 
обезводняващи колела T 150

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ  

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ      
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ИЗМИВАНЕ И КЛАСИФИРАНЕ

TWS BROCHURE 2019_BG.indd   39 09.09.2019   13:25:48



Мобилни спирални  
класификатори  M165S/M166S/M206S

TWS предлагат богат набор от опции за 
пясъчни спирални класификатори, които да 
отговарят на Вашите нужди. Ситовият 
възел варира в размери от 5’ x 16’ (1.5 м х 
4.8 м) до 6’ x 20’ (1.8 м х 6.0 м)  и са 
обединени с единично или двойно-
обезводняващ винтов модул. Ситовият 
възел е оборудван със стратегически 
поставени дюзи за измиване на материала.

Винтов модул за обезводняване с голям 
капацитет доставя фините частици, докато 
улеите и напречните конвейери доставят 
по-едрия материал.

Дизайнът на преносимото шаси е лесен за 
транспортиране до желания обект и лесен 
за настройка.

ИЗМИВАНЕ И КЛАСИФИРАНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• 3-площния наклонен възел произвежда три вида измити фракции и един вид пясък

• Всяка пръскачка има индивидуални клапани за подаване, осигурени за пълен контрол на водата

• Здрав единичен или двоен обезводняващ винтов модул (36” х 25”) за възстановяване на фини частици с
голям капацитет

• Здраво конструкционно шаси с I-beam греди с двойно или тройно окачване на осите, което позволява лесен
транспорт и бърза настройка

• Всички електрически инсталации са предварително свързани към контролния панел или са подготвени за
интегриране с друго оборудване

• Достъп до пешеходна пътека около три страни на ситото

• Вградени функции за отводняване и измиване за лесна поддръжка

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           
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Terex® SW 100 Sandscrew е система с единичен винтов модул и 
представлява машина за миене на фини частици / класификатор 
/ обезводняваща система. Препоръчителният максимален 
размер на материала е 3/8” (10 мм). Приблизителният капацитет 
на SW 100 Sandscrew е 50-100 т/ч.

Terex® SW 200 Sandscrew е система с двоен винтов модул и 
представлява машина за миене на фини частици / класификатор / 
обезводняваща система. Препоръчителният максимален размер 
на материала е 3/8” (10 мм). Приблизителният капацитет на SW 
200 Sandscrew е 100-200 т/ч.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

Винтови пясъчни  
класификатори  SW100/SW200

• Здрав единичен или двоен обезводняващ винтов модул (36” х
25”) за възстановяване на фини частици с голям капацитет

• Здрава, лесна за сглобяване стоманена конструкция

• Независимо електрическо задвижване на всеки винт за
максимален въртящ момент при натоварване

• Изцяло електрически системи, които лесно могат да се
интегрират с друго оборудване на Terex

• Лесна поддръжка и опростена работа

41

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЦИКЛИРАНЕ 

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           
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FracPro 150/300/500

Гамата измиващи системи на Terex 
FracPro™ позволява да бъде произведен чист, 
специален пясък за нуждите на 
индустриалния пазар. Модулният FracPro™ 
включва измиване, пресяване и 
класификация на пясък чрез двойно 
промиваща система, за постигане на продукт 
с високо качество. Интелигентният TWS 
дизайн и предварителният монтаж гарантират 
бърза и лесна процедура за изграждане, а 
включването на системата AquaClear на Terex 
води до най-завършено изпълнение.

Този вид скрубер е идеален за преработката на индустриални и 
минерални пясъци, с цел да отговорят на изискванията за мътност и 
цвят. Те също така позволяват по-ефективно разделяне в потока, както 
и електростатично / електромагнитно разделяне. Изтъркващите клетки 
могат да боравят с високо пластични глини при силно и агресивно 
почистване.

Изтъркващите клетки (също 
известни като изтъркващи 
скрубери) се използват за 
освобождаване на ненужните 
материали от инертния материал. 
Те също доказано освобождават 
глините, намаляват мътността на 
продукта и разбиват слабо 
конгломерирани струпвания в 
пясъка.

МОДУЛНИ РЕШЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПРЕДИМСТВА

• Бункер и захранваща лента

• 20’ x 6’ миещо сито (6.0 м х 1.8 м)

• Лента за надгабарита

• Голям обем водосборен резервоар и
помпа

• Локализиран MCC

ХИДРОЦИКЛОННА ПЯСЪЧНА 
ИНСТАЛАЦИЯ:

• Вградена двойна измиваща система

• Високочестотно обезводняващо сито

• Лента за транспортиране на пясъка

AQUACLEAR СИСТЕМА:

• Дълбок коничен сгъстител

• Система за дозиране на
Флокулента

• Хомогенизиращ резервоар

• Филтърна преса

• Резервоар за чистата вода

Изтъркващи клетки
ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ  
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Самостоятелен бункер, проектиран да осигурява постоянно 
подаване на материал към миещите инсталаци на TWS. 
Налични са различни опции, които да отговарят на Вашите 
изисквания.

ГАММА H H9\H12\H20\H25

ПИТАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

• Здрава конструкция, идеална за тежки условия на работа

• Може да се захранва електрически, а може и да бъде
хидравлично съчетано с опционален електрически
хидравличен пакет за пълен контрол на захранването

• Избор на хидравлична скалпираща решетка или дву-
плоскостна вибрирационна скара, според Вашето 
приложение

• Самопочистващи решетъчни греди, предлагани с различни
варианти за отвори от 75 мм до 200 мм

• Допълнителни разширения и уплътнения на бункера, които
увеличават капацитета и износоустойчивостта

• Интелигентен достъп за поддръжка

• Интегрира се безпроблемно с други продукти на TWS

ОПЦИИ

• Ударни ролки

• Износващи плочи

• Регулируема врата на бункера

• Единична решетка или дву-плоскостна
вибрационна скара

• Разширения на бункера

• Радиоуправление

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ      

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ  
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AggreStac
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА
• Самозадвижващ се дизелов хидравличен верижен конвейер

• Пълна хидравлична настройка, не е необходим кран

• Лесен за транспорт

• Компактен сгъваем механизъм позволява лесно транспортиране

• Хидравличното регулиране за променлива височина на подаване на материала намалява
удара и осигурява оптимален пренос на материала

• Стоманена захранваща фуния, осигуряваща удължен живот на износване. Предлагат 
се надстройка, както и гумена облицовка на захранващата фуния като опции

• Хидравлично регулиране на ъгъла от 0° до 28° за лесно интегриране на инсталацията.

• Напълно защитен захранващ блок с лесен достъп за обслужване и поддръжка

• Двускоростни вериги за бързо и контролирано разгръщане

С 400-милиметрови, дву-скоростни вериги като стандарт 
AggreStac предлага скорост и контрол по време на 
инсталирането на всякакъв вид терен

С различни опции за скрепер и вторични защити, 
AggreStac може да бъде персонализиран, за да отговаря 
на разнообразни приложения и за различни терени

Напълно защитен захранващ блок с лесен достъп за 
обслужване и поддръжка

Предлагат се и разширения и гумени уплътнения 
към захранващата фуния като опции

СТИФИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ  

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ 

Terex® AggreStac™ е идеално допълнение към всяка 
инсталация за преработка на пясък или инертен материал.

Тази гама от верижни стифиращи ленти с дизелово захранване 
се предлагат във варианти 65 фута (20 метра) или 80 фута 
(24 метра) дължина с капацитет за стифиране на материал до 
400 т/ч. Компактният дизайн позволява всяка единица да се 
транспортира в един 40 футов контейнер с функции за  напълно 
хидравлично сгъване и разгъване, лесно за настройка.

С хидравлична настройка на захранването на материала и на 
височната на стифиране и със своята максимална гъвкавост, 
AggreStac може да се интегрира във всяка съществуваща 
инсталация.

TM
65/80/HLF 75/LLF 75
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Конвейри TC TC 6532/TC 5032/TC 4026

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА
• Способен да пренесе материал до 300 т/ч

• Мобилно устройство с теглич и колела

• Голям капацитет за стифиране

• Ръчна помпа за регулиране на височината

• Подвижна опорна стойка и теглич

СТИФИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ 

Серията конвейери Terex® TC са неразделна част от 
продуктовата гама на TWS и са конструирани на същото 
технологично ниво, отговарящо на най-високите инженерни 
изисквания. Нископрофилният компактен дизайн позволява 
преносимост и гъвкавост, което дава възможност на тези 
конвейери да работят в компактни инсталации.

TC гамата е проектирана така, че да се интегрира безпроблемно 
с всички TWS продукти и се предлага с опции за хидравлично 
или електрическо задвижване.
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Модулни депониращи ленти

СТИФИРАНЕ

46

TWS също предлагат гама от модулни решетъчни транспортьори. 
Интелигентен модулен дизайн осигурява възможности за ширина на 
лентата от 500 мм до 1200 мм, както и възможността за добавяне на 
работни платформи за поддръжка и пешеходни пътеки от двете страни, в 
зависимост от нуждите на приложението.

Тези транспортьори са стандартно електрически задвижвани, поцинковани 
и могат да се използват като статични първични захранващи или преносими 
транспортьори или като радиални стифиращи транспортьори с дължина до 
34 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА 
Способен да пренесе материал до 300 т/ч

• Мобилно устройство с теглич и колела

• Голям капацитет за стифиране

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ           

РЕЦИКЛИРАНЕ          

ИНДУСТРИАЛНИ ПЯСЪЦИ      

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ  
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ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА
∙ Помпи с налягане до 5.5 бара

∙ Хоризонтално затваряне на смукателя

∙ Двойно обвито работно колело с радиален поток

∙ Механично уплътнение от гумен тип

∙ Крачен клапан и цедка

∙ Гъвкаво засмукване - 6 м дължина

∙ Лесна поддръжка

∙ Ниски текущи разходи

∙ Самозасмукващ се резервоар за вода

∙ Здрава стоманена конструкция

ПОМПИ ЗА ЧИСТА ВОДА 

TWS има специализиран екип от инженери, фокусиран 
върху разработване на приложения за готови решения. 
Нашите инженери анализират проектните изисквания, 
които да помогнат за определяне вида на оборудването 
и неговата икономическа ефективност, независимо от 
изискванията за вида на помпата. Нашите помпи са от 
чугун с твърдо лицево механично уплътнение, монтирано 
на мека стоманена основа и включва интегриран основен 
резервоар.

ШЛАМОВИ ПОМПИ С ВЕРТИКАЛНА ОС

Шламовата помпа с вертикална ос съчетава висока производителност 
с ниска консумация на енергия, което я прави една от помпите с най-
ниски експлоатационни стойности в своя клас.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА
∙ Проектирана е предимно за тежки приложения

∙ Проектирана за трудни приложения, изискващи разбъркване, за да се
гарантира, че няма да се натрупват твърди частици 

∙ Голям размер на частиците

∙ Шлам с висока плътност

∙ Непрекъснати или „хъркащи“ операции

∙ Вградените лопатки за раздвижване на работното колело
предотвратяват блокирането на помпата

∙ Само с три основни компонента, което означава по-малко сглобени
части за улеснение на поддръжката.

∙ Използват се детайли с висока устойчивост на износване, които
осигуряват дълъг срок на експлоатация

∙ Не се изисква грундиране

∙ Без потопяеми лагери

ВОДНИ ПОМПИ

ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ
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TWS предлага цялостно специлизирано решение за 
пречистване и управление на отпадната вода, включително 
пълна гама филтърни преси, флокулантни дозиращи системи и 
сгъстяващи резервоари. При комбинирането на това 
оборудване, може да отпадне необходимостта от изграждане на 
утайник.

Важно е системите да бъдат избрани специално за вашия 
материал, тъй като изискванията могат да бъдат прецизирани 
според Вашите специфични нужди. Това включва 
квалифицирано вземане на проби и тестване, за да се гарантира 
пълната увереност при изпълнение и способността да се 
посрещнат различните варианти за захранване на материала.

Интелигентната автоматизация е често срещана в дизайна на 
цялото ни оборудване, като особено много е застъпена в 
системата за управлението на водите. По-голямата част от 
нашите системи включва напълно автоматизиран контрол, 
регулиране и дозиране на флокуланта, съгласно количеството 
на суспендираните твърди частици и времето, необходимо за 
утаяване. Това гарантира максимална производителност дори 
при силно променлив входящ материал, като рециклирани 
източници и елиминира риска от свръхдозиране.

Нашият богат избор от модели и формати за сгъстяване 
гарантирано предлага най-доброто решение за Вашите 
индивидуални нужди с ниски експлоатационни разходи и 
максимално обезводняване. След сгъстителя имате избор на 
филтърни преси, отново в зависимост от Вашите индивидуални 
характеристики на материала и нужди за изпълнение.

ФИЛТЪРНИ ПРЕСИ
Филтърните преси се основават на прост и древен принцип, 
изобретен от римляните за пресоване на маслини и грозде. 
Днешната технологията ги прави основен инструмент в много 
индустрии.

Филтърните преси на TWS използват помпи с високо 
налягане, с цел изтегляне на водното съдържание от утайката, 
възстановявайки до 95% от водата. Останалите твърди частици 
се пресоват в сухи плочи, т. нар. “Филтърен кейк“, с които се 
работи лесно; готови за повторна употреба или унищожаване. 
Филтърните преси са идеалното допълнение към миещите 
инсталации за преработка на инертни материали, както и в 
минната и рециклиращата индустрии.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДАТА 

СГЪСТИТЕЛИ
TWS предлага широка гама от размери и видове сгъстители, 
които да отговарят на разнообразието от материали и приложения. 
Екипът на TWS, разработващ приложенията балансира нуждите 
на клиента по отношение на вида материал и обем на суспензията, 
желаните характеристики на утайката, за да се предложи най-
добрия сгъстител за всеки един проект.

ДЪЛБОКИ КОНИЧИ СГЪСТИТЕЛИ

Дълбоките конични сгъстители се основават на принципа на статично 
декантиране, позволяващ минимален размер и почти никакви движещи 
се части. Дълбоката конусна и цилиндрична секция дава по-голямо 
налягане на утаената суспензия, като по този начин се получава 
по-високо съдържание на твърди частици, както при използванто на 
стандартната рейка-сгъстител.ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА 

• 100% напълно автоматични

• Помпи с високо налягане за филтриране на утайките

• Произвеждане на изключително сух материал

• Използване само на компоненти с най-високо качество

• До 95% възстановяване на вода

• До 80% намаление на транспортните разходи

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА 

• Произвежда гъста субстанция с 50% твърди частици

• Намалени разходи за бетонна маса

• Допълнителни запаси на кална субстанция

• Изключително ниска експлоатационна цена

• Неподвижни части

• Не е необходима помпа за извличане

• Ниски разходи за поддръжка

• Комбинирано сгъстяване и избистряне

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУСИ
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДАТА

WASHING SYSTEMS

49

СГЪСТИТЕЛИ
TWS също предлага гама от високоскоростни сгъстители тип 
рейка, които позволяват минимална височина на подаване, 
улесняване на гравитационното подаване от циклона на 
базираните системи за измиване.

Сгъстителите тип рейка са проектирани специално за да се 
справят с големи обеми гъста субстанция.

Интегралните скрепери подпомагат транспортирането на 
материал от краищата на резервоара до изхода, като по този 
начин се ускорява отстраняването на утайките от сгъстителя.

ФЛОКУЛАНТНА ДОЗИРАЩА СИСТЕМА
TWS флокулантните дозиращи системи контролират 
количеството химически флокулант, необходимо за 
постигане на установените стойности на избистряне в 
рамките на резервоара на сгъстителя. Автоматичната 
система за дозиране позволява на устройството 
да регулира дозата на флокуланта, в зависимост от 
захранващия материал и съдържанието на твърдите 
вещества, като по този начин се намаляват загубите и се 
гарантира, че правилната доза се добавя непрекъснато.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА 

• Получаване на утайка с 30 - 40% твърди частици

• Захранване от по-малка височина

• Може да борави с големи количества гъста субстанция

• Допълнителни запаси гъста субстанция

• Комбинирано сгъстяване и избистряне

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА 

• Автоматична система за дозиране

• Конструкция от неръждаема стомана

• Суха или полимерна система на базата на
емулсия

• Намалена консумация на флокулант с до 30%

ФИЛТЪРЕН КЕЙК

TWS BROCHURE 2019_BG.indd   49 09.09.2019   13:26:04



Спазваме нашите 
обещания за 
да можете да 
изпълните своите.

НАШАТА РАЗРАСТВАЩА СЕ ДИЛЪРСКА МРЕЖА

1 West Oahu Aggregate, Хаваи
2 Форт Лодърдейл, Флорида, САЩ
3 Кариера Сънрок, Китрел, Северна Каролина, САЩ
4 Readymix, Тринидад
5 Кариери Даулинг, Ирландия
6 R. Collard Ltd, Англия, Обединено Кралство
7 Кариери Патерсън, Шотландия, Обединено Кралство
8 J.C. Ball, Хилхед, Англия, Обединено Кралство
9 Santrac, Шамбли, Франция
10 Geddes Group, Шотландия, Обединено Кралство
11 Лафарж цимент, Англия, Обединено Кралство
12 Завод на Terex в Индия
13 Завод на Terex в Малайзия
14 Dubbo Sands, Австралия

50

УСЛУГИ ОТ TWS

ГЛОБАЛНА 
ПОДДРЪЖКА НА 
КЛИЕНТА
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ДИСТРИБУТОРСКА 
МРЕЖА

TWS си партнира с квалифицирани и уважавани организации в световен 
мащаб, за да донесе на своите клиенти най-високите нива на продажби и 
следпродажбено обслужване. Действайки ежедневно и представлявайки 
TWS на пазара, тези местни експерти се ползват с пълната подкрепа на 
марката Terex® и търговското предимство, което тя носи.

Ние естествено имаме високи очаквания и всеки нов дилър се избира по 
заслуга и според способността му активно да развива бизнес на собствена 
територия. Потенциалните дистрибутори трябва да имат доказан опит и да 
могат да демонстрират своя капацитет в предлагането на пазара 
– продажби, поддръжка и първокачествен сервиз на специализирано
оборудване в съответните ни сектори.

Освен това клиентите могат да ангажират директно експерти на TWS, за да 
обсъдят техните изисквания и да си сътрудничат в разработване на 
иновативни специфични решения.

Това комбинирано предлагане прави TWS интелигентния избор 
за клиенти, които разбират как експертните знания и истинската 
инфраструктура за поддръжка на продукти им помага за увеличаване на 
възвръщаемостта на инвестициите.

Като част от семейството на дилърите на Terex® можете да очаквате нашата 
най-пълна поддръжка на всяка стъпка - от изграждането на Вашия бизнес 
план с TWS до инсталиране на първото си оборудване, а така и за много 
години напред.

Тези надеждни и трайни отношения ни направиха истински глобален лидер 
и помогнаха за стимулирането на много иновации и инициативи за развитие 
на нашите продукти.

WASHING SYSTEMS
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За някои инсталации за миене на материали простотата е от ключово значение. В тези 
случаи ние предоставяме основни програмируеми логически контролни панели за 
контрол и защита на основните компоненти като двигатели, помпи и клапани. Въпреки 
това, когато се изискват по-модерни съоръжения, TWS предлага напълно 
автоматизирани решения, използващи програмируеми логически системи за управление 
(PLC) и човешки машинен интерфейс (HMI). Целият софтуер и хардуер е разработен от 
нашия екип за електрически системи, използвайки строги процедури за проектиране, 
разработване и тестване, за да се гарантира, че системите са разработени в 
съответствие с всички съответни стандарти за безопасност и надвишава очакванията на 
клиентите по отношение на лекота на използване и производителност.

Напълно интегрирани системи за радиоуправление и дистанционна телеметрия също са 
на разположение и допълнително опростяват и подобряват работата на инсталацията, 
като същевременно предоставят на клиента данни в реално време като оперативно 
състояние, активни аларми и тонаж на час.

Пулт за управление на AggresandTM.

Табло за локално управление на машина. Пулт за управление на питател H12.

Централно табло за управление за типично 
голям монтаж на миеща инсталация.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ
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Може би единственото нещо по-всеобхватно от нашата огромна 
линия продукти е нашата широка гама от ефективни решения за 
финансиране и лизинг, структурирани така, че да допълват паричните 
потоци и бюджетите на клиентите. 

Екипът ни от финансови специалисти разбира значението на 
пряката работата с Вашите клиенти, за да опознаете уникалните 
предизвикателства на техния бизнес и техните финансови цели и 
изисквания. Получаването на финансиране често е отнемаща време 
задача, така че работим усилено да осигурим надеждна, гъвкава и 
отзивчива услуга. 

Екипът на Terex® Financial Services™ (TFS) може да помогне във 
всички области на управление на активи, от анализа на стойността на 
бъдещото оборудване, до разположение на използваното оборудване. 

TFS е част от семейството на Terex®, така че ще работите 
директно с професионалисти, които разбират Вашия бизнес и 
могат да Ви помогнат да се сдобиете с необходимото оборудване 
с финансови решения въз основа на Вашите бизнес цели и задачи.

TFS предоставя ефективни решения за финансиране в една 
стъпка:

• Търговски програми - ще работим с Вас, за да Ви освободим
от съществуващото ви оборудване и ще Ви помогнем да 
придобиете ново Terex® оборудване

• Помощ за управление на паричния поток и запазване на
работния Ви капитал 

• Опции за собственост и лизинг и още много възможности

• И още много, много повече

Изградете бизнеса, който искате с конкурентни проценти на 
финансиране, както и специални опции за лизинг и покупка 
от TFS. Това е чудесен начин да разполагате с необходимото 
оборудване, докато управлявате Вашия паричен поток.

ФИНАСОВА ПОДКРЕПА ЗА 
ВАС
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WASHING SYSTEMS

ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ
СИ ЕМ ЕЛ България АД
Промишлена зона Север - Казичене
Околовръстен път № 438,
1588 София, България
Телефон: +359 (2) 425 3999
Е-мейл: info@cml.bg
Интернет: www.cml.bg

www.terex.com/washing

МИЕНЕТО
- ТАКОВА,
КАКВОТО
ТРЯБВА ДА
БЪДЕ
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