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       Скъпи клиенти,

      В съвременните пазарни условия и неограниченото количество на предлагани продукти на преден план 
излизат някои съществени показатели, които са в основата на добрата търговия: коректен технически подбор 
на продукта и консултация, кратък срок на доставка, оптимална цена и не на последно място – надежден 
и утвърден партньор, на когото да разчитате за доставка, монтаж, поддръжка и сервиз на необходимите за 
вашето производство или ремонт изделия.
       Водени от желанието си да задоволим отлично взискателния български пазар на индустриална техника 
и компоненти, ние от ХЕНЛИХ работим усилено да поддържаме богата продуктова програма и широк набор 
от складови наличности. Дългогодишните ни партньори са доказани и проверени в своята надеждност, кратки 
срокове на доставка, качествени продукти и коректност. Всички те са преминали солидна проверка през 
централата ни в Австрия и след това са допуснати до останалите 19 клона на Хенлих групата. Осланяйки 
се на принципа „Един доставчик, много решения“, ние можем да предложим: прецизни дюзи; центробежни 
и обемни помпи; хидроакумулатори; въздушни охладители; топлообменници; метални, гумени и текстилни 
компенсатори; прахоуловители и оръдия за водна мъгла; тръбни куплунги и ремонтни скоби; ротационни 
уплътнителни глави; наблюдателни стъкла; сферични, мембранни, седлови и бътерфлай клапани; бързи 
връзки; смазочна техника; регулиращи и измервателни прибори; нагреватели; пружини; хидравлични 
уплътнители и прецизни о-пръстени; маншони и защитни покрития; линейни лагери и направляващи; 
полимерни плъзгащи лагери; кабеловодещи вериги и гъвкави кабели.
     Следвайки световните тенденции за предоставяне на разширени услуги и добавена стойност към своята 
дейност, ХЕНЛИХ предлага изработка и доставка на цялостни решения, представляващи комбинация от 
всички продукти, които предлагаме. Това позволява на клиентите ни да получат готова работеща система, без 
„изненади“ и липсващи или трудни за намиране компоненти. Осигуряваме гаранционен и извънгаранционен 
сервиз за всички наши изделия и възможност за доставка на необходимите оригинални резервни части в кратки 
срокове.

гр. Пловдив                   С уважение:

Красимир Чотов - управител
Австрия
Беларус
България
Германия
Полша
Румъния/Молдова
Русия
Словакия
Словения
Сърбия/Черна гора
Украйна
Унгария
Франция
Хърватия/Босна и Херцеговина
Чехия
Швейцария
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ПОМПИ

Хенлих предлага хоризонтални и вертикални 
центробежни метални и неметални помпи, едно- 
и многостъпални, с набивка, единично или двойно 
челно уплътнение или магнитен съединител, които са 
подходящи за транспортиране на течни водоподобни 
флуиди с неутрален или агресивен характер като 
концентрирани или разредени киселини и основи; 
химикали; разтворители; кондензат; галванични 
разтвори; питейни, отпадни и промишлени води; 
химикали за водообработка – железен трихлорид, 
алуминиев сулфат, натрива основа, сярна киселина, 
хлорни агенти (белина). В допълнение имаме 
варелни центробежни и шнекови помпи за суровини 
в стандартни варели 200 литра или еднокубикови 
контейнери (IBC), които са подходящи за химикали, 
масла, горива и гъсти продукти.

Обемните ни помпи са предназначени за пренос и дозиране 
на гъсти, вискозни, абразивни и чувствителни към накъсване 
флуиди. Мембранните дозиращи помпи се използват за прецизно и 
надеждно равномерно подаване на киселини, основи, химикали за 
водообработка. Зъбните помпи са приложими за гъсти и вискозни 
продукти, като мазут, асфалт, тежки масла, шоколад, растителни 
мазнини. Шнековите и перисталтични помпи са подходящи за гъсти 
и абразивни флуиди с частици. Помпите с гъвкав импелер успешно 
транспортират гъсти течности при леки натоварвания и малки 
дебити. Синус помпите са отлично решение за ХВП, фармация 
и козметика при работа с изключително вискозни продукти или 
такива със съдържание на меки едри частици, които не трябва да 
се увреждат. Двойномембранните пневматични помпи са приложими 
за бърз трансфер на всякакви течни и гъсти флуиди, като могат 
да се използват и като варелна помпа за източване на съдове. 
Високонапорните помпи се използват за почистване, автомивки, 
мъглуване, обратна осмоза.

Имаме над 10-годишен опит в работата с помпи и предлагаме професионална безплатна консултация за 
всяко Ваше запитване, затова не се колебайте да се обърнете към нас!



4

СЕРВИЗНА БАЗА 
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          Фирма Хенлих ООД предлага на своите клиенти професионален гаранционен и следгаранционен 
сервиз и ремонт за пълната гама от центробежни и обемни помпи, които доставя. В зависимост от 
Вашите нужди можем да предложим:

• преференциални условия за гаранционен сервиз
• индивидуални абонаментни договори за поддръжка
• стандартни сервизни и ремонтни дейности (приложими и за помпи, които не са доставяни от 

Хенлих)
• възможност за пуск и обучение на персонала за всяка една доставена помпа

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

• бърза реакция
• професионална диагностика и дефектация при отлично познаване на продуктите
• качествен ремонт
• оригинални резервни части
• гаранция за извършения ремонт и вложените части
• възможност за посещение намясто и извършване на диагностика и ремонт
• дълготрайна и надеждна работа на помпите и агрегатите без нежелан принудителен престой

НАШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ:

• хидравлична преса 20 t за демонтаж на лагери
• крик хидравличен тип “жираф” до 1 t
• компресор за сгъстен въздух 210 l/min
• ръчни инструменти Gedore, Carolus
• измервателни инструменти Mitutoyo
• електроинструменти Bosch
• оборудван сервизен автомобил VW Caddy

ОТГОВОРНИК ЗА СЕРВИЗНАТА ДЕЙНОСТ:

Николай Василев, сервизен техник
088/897 09 87
nikolay.vasilev@hennlich.bg
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СЕРВИЗ НА ПОМПИ

EДИАГНОСТИКА, ДЕФЕКТАЦИЯ, ПОЧИСТВАНЕ

Всяка помпа минава внимателна и подробна диагностика и дефектация на 
състоянието с пълно разглобяване и почистване. Обученият ни техник проверява 
основните работни елементи, лагерните възли и износваемите части. Изготвя се 
писмено предложение за необходимите резервни части и часове труд за ремонт.

Диагностика и 
дефектация на 

синус помпа

РЕМОНТ, ГАРАНЦИЯ

След одобрение на предложението за части и труд се извършва доставка на необходимите елементи, 
като стремежът е това да се случва в най-кратки срокове. Поради тази причина поддържаме и 
складови наличности на основни резервни части и консумативи за най-разпространените ни помпи. 
Ремонтът се извършва при стриктно спазване инструкциите на производителя и приложимите 
правила за безопасна работа. Използват се висококачествени и надеждни инструменти и 
професионална екипировка и оборудване.
Предоставяме гаранция от 1 месец за вложените консумативи и 3 месеца за извършения труд в 
нашия сервиз.
Предлагаме стандартни и абонаментни сервизни договори с индивидуални условия за всеки клиент.

Основен ремонт на високонапорна помпа
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СМАЗОЧНА ТЕХНИКА 

yКато оторизиран дистрибутор на световния концерн 
SKF за системи и компоненти за централно мазане, 
Хенлих предлага пълната гама от изделия на Lincoln, 
Vogel, Safematic, Meca Fluid и други.

Предлагаме и широка гама 
ръчни и полуавтоматични 
уреди за ежедневната 
работа по смазване на 
машини и съоръжения.

РЪЧНО МАЗАНЕ СЦМ
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долна оптимална граница

Осигуряването на оптимално мазане на всяка една машина е определящо за нейната продължителна и 
безаварийна експлоатация. Чрез мазането се намалява триенето, защитава се възела от замърсяване, 
предпазва се от корозия и се поддържа нормална работна температура.

ПРОГРЕСИВНИ СИСТЕМИ
Най-широко разпространените СЦМ, приложими за малък до 
среден брой мазилни точки (до 100), възможност за лесен контрол 
и мониторинг. Използват се в стационарни и мобилни машини и 
съоръжения.

ДВУЛИНЕЙНИ СИСТЕМИ
За тежки приложения с голяма консумация на грес и голям брой 
мазилни точки (над 100). Използват се в стационарни съоръжения – 
леярни, ХВП инсталации, тежки мобилни машини, кранове и багери.

СИСТЕМИ ЗА ОТКРИТИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ И ВЕРИГИ
СЦМ за полагане на смазки директно на зъбното зацепване – 
трошачки, топкови мелници и др., както и за контактно и безконтактно 
обмазване на верижни системи.
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ПРОЕКТИРАНЕ И МОНТАЖ

g
ПРОЕКТИРАНЕ
Дългогодишният ни опит и множеството изпълнени 
проекти ни дават възможност да извършваме 
професионално проектиране и дизайн на цялостни 
системи за централно мазане - от проста схема с 
една-две точки на смазване до комплексна система 
с помпа, прогресивни разпределители, дълги 
трасета с множество крайни точки и контролер за 
режима на подаване и количество на смазката.

ДОСТАВКА
С достъп до централния европейски склад на SKF, както и 
със собствени складови наличности, можем да предложим 
оптимални срокове на доставка на почти всички компоненти 
и системи.

МОНТАЖ
Предлагаме професионален монтаж и изграждане на 
цели системи за централно мазане, като разполагаме с 
практически опит и нужната инструментална екипировка. 
Монтираните от нас съоръжения са изпълнени съгласно 
спецификите на системата и предписанията и изискванията 
на производителя, при пълно спазване безопасните 
условия на труд.

ПУСК В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Извършваме квалифициран пуск и обучение на персонала 
както на монтирани от нас, така и на монтирани от крайния 
клиент системи. Предлагаме стандартни и абонаментни 
договори за поддръжка и сервиз на системи и компоненти  
за централно мазане.



ХЕНЛИХ ООД      ПЛОВДИВ 

032/511 326   032/511 327        032/621 929 

office@hennlich.bg      www.hennlich.bg
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