
 
 
 
 

1.ЕДНОКОЛОННИ ПОДЕМНИЦИ.........................................................................................СТР.1 
 

2.ДВУКОЛОННИ ПОДЕМНИЦИ ............................................................................................СТР2-7 
 

3.ЧЕТИРИКОЛОННИ ПОДЕМНИЦИ.......................................................................................СТР.7-14 
 
4.НОЖИЧНИ ПОДЕМНИЦИ.................................................................................................СТР.14-19 

 
5.ПОДЕМНИЦИ  ЗА КАМИОНИ И АВТОБУСИ.......................................................................СТР.19-31 

 
6.РЕЗЕРВНИ  ЧАСТИ ЗА ПОДЕМНИЦИ.................................................................................СТР.31-33 
 
7.МАШИНИ ЗА ГУМИ (Баланс машини и гумодемонтажни машини)........................................СТР.32-42 

 
8.БОЯДЖИЙСКИ КАМЕРИ ...................................................................................................СТР.43-53 

 
9.СТЕНД ЗА РЕГЛАЖ НА ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ..................................................................СТР.54 

 
10.КОМПРЕСОРИ  ЗА АВТОСЕРВИЗ........................................................................................СТР.55-56 

 
11.ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОСЕРВИЗ.......................................................................................СТР.56-69 

 
12.БУТИЛКОВИ КРИКОВЕ ......................................................................................................СТР.70-76 
 
13. АВТОМАТИЧНИ МАКАРИ............................................................................................СТР,77-80 
 
18.ТЕЖЕСТИ ЗА БАЛАНС НА ГУМИ .......................................................................................СТР.80-81 

 
13.КОЛАНИ  И ВЪЖЕТА ЗА ТЕГЛЕНЕ ......................................................................................СТР.82-86 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

КАТЕГОРИЯ:        ПОДЕМНИЦИ 
 

Едноколонен подемник 
 

 
 
Електро- хидравличен 
Капацитет 2.5 тона 
Максимална височина на повдигане 1 800 мм. 
Скорост на повдигане 36 сек. 
Работно напрежение 380 V 
Работна мощност 1.5 kW 
Тегло 750 кг. 
Цена: 4 220 лв без ДДС 
*Гаранция: 24 месеца 
 
Двуколонен подемник с долна синхронизация с височина на повдигане 

1800мм 

 
 

Двуколонен подемник ел хидравличен подемник модел CE 4.0-D /с долна 
синхронизация/ – /CE/ 
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Характеристики: 
 Капацитет 4 тона 
Максимална височина на повдигане 1 800 mm 
Време за повдигане 50 s 
Габаритна височина 2800 mm 
Разстояние между колоните 2800 mm 
Външно разстояние 3250мм 
Дължина на дъската 2650mm 
Работно напрежение 380V / 220V Работна мощност 2,2 kW 
-електро – хидравличен -заключваща система -два задвижващи цилиндъра – с краен 
изключвател 
 
Цена; 1699 лв без ДДС 
 
*Монтаж – 179 лв без ДДС. 
*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 24 месеца 
 

 

 

Двуколонен подемник с долна синхронизация с височина на повдигане 
1900мм 

 

 

Двуколонен подемник ел хидравличен подемник модел CE 4.0-D /с долна 
синхронизация/ – /CE/ 
 
Характеристики: 
 Капацитет 4 тона 
Максимална височина на повдигане 1 800 mm 
Време за повдигане 50 s 
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Габаритна височина 2800 mm 
Разстояние между колоните 2800 mm 
Външно разстояние 3250мм 
Дължина на дъската 2650mm 
Работно напрежение 380V / 220V Работна мощност 2,2 kW 
-електро – хидравличен -заключваща система -два задвижващи цилиндъра – с краен 
изключвател 
 
Цена; 1799 лв без ДДС 
 
*Монтаж – 179 лв без ДДС. 
*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 24 месеца 
 
 
 
 
 
Двуколонен подемник с долна синхронизация и товароносимост 4.5 тона 

 
 
 

Двуколонен подемник ел хидравличен подемник модел CE 4.5-D /с долна 
синхронизация/ – /CE/ 
 
Характеристики: Капацитет 4.5 тона 
 
Максимална височина на повдигане 1 800 mm 
 
Време за повдигане 50 s 
 
Габаритна височина 2800 mm 
 
Разстояние между колоните 2800 mm 
Външно разстояние 3250мм 
 
Дължина на дъската 2650mm 
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Работно напрежение 380V / 220V Работна мощност 2,2 kW 
 
-електро – хидравличен -заключваща система -два задвижващи цилиндъра – с краен 
изключвател 
 
Цена; 1789 лв без ДДС 
 
*Монтаж – 179 лв без ДДС. 
*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 24 месеца 
 
 

 

 

Двуколонен ел. хидравличен подемник модел CE 4.0 /с горна 
синхронизация/ – /CE/  

 

 
Характеристики:  
Капацитет 4тона  
Максимална височина на повдигане 1 750 mm  
Време за повдигане 50 s  
Габаритна височина 3 700 mm 
Разстояние между колоните 2800 mm 
 Външно разстояние на коланите 3250mm  
Работно напрежение 380V/220V  
Работна мощност 2,2 kW; електро – хидравличен -заключваща система -
два задвижващи цилиндъра – с краен изключвател 
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 Цена: 1899лв без ДДС 
*Монтаж – 179 лв без ДДС. 
*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 24 месеца  
 

Двуколонен ел. хидравличен подемник модел CE 5.0 /с горна 
синхронизация/ – /CE/  

 

 

Двуколонен подемник с горна синхронизация 5 тона със следните технически характеристики: 
Товароподемност: 5000 кг 

Височина на колоните: 3926 мм 

 Работна височина: 1800мм 

 Външна ширина: 3470 мм  

Разстояние между колоните: 2870 мм  

Време за повдигане: 60s Време за спускане: 60s  

Мощност на мотора: 2.2 KW (220V/380V)  

Макс. налягане на помпата: 20Mpa  

Тегло: 710 кг Размер на опаковката: 4000/490/760мм 
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Цена: 3189 лв без ДДС 

*Монтаж – 179 лв без ДДС. 
*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 24 месеца  
 

 

 

ЧЕТИРИКОЛОННИ ПОДЕМНИЦИ 

Четириколонен подемник FP-B 4.48 4 тона/ 4800 мм за реглаж на ходовата част 
оборудван със спомагателен ножичен крик и предни върящи се плочи. 

 
 

МОДЕЛ: FP-B 4.48 
Четириколонен подемник, електрохидравличен, за реглаж на ходовата част на 
леки и лекотоварни автомобили оборудван със спомагателен ножичен крик и 
отвори за предни върящи се плочи. 
Този модел е  специално предназначен за 3D геометрия с втора степен на повдигане 
чрез вграден ножичен крик с капацитет 3 тона за освобождаване на колелата. 
Подемникът е снабден с предни въртящи плочи за общ реглаж на автомобила. 
Регулируема платформа за различни типове превозни средства. 
Подемниците са с отлични технически характеристики, двигателят им е с омасляване, 
за да гарантира тиха работа. 
 
Технически характеристики: 
Капацитет на повдигане: 4.0т.  
Максимална височина на повдигане: 1 800 mm. 
Канален ножичен крик: 3 тона  
Не са Включени: въртящи се плочи за стенд преден мост: 2 бр 
Вторична височина на повдигане на ножичния крик: 450 mm.  
Габаритни размери: Дължина: 5948 mm.,широчина: 3210 mm., височина: 2140 mm.  
Дължина на платформите: 4 800 mm.  
Широчина на платформите: 600 mm.  
Разстояние между платформите: 740-1025 мм 
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Вдигане/сваляне  време 50 s 
Работно напрежение 380 V.  
Работна мощност 2, 2 kW 
 
Защити:  Подемникът е с хидравлична и механична защита съгласно изискванията на 
ЕС.Самозаключваща се система за обезопасяване. Автоматично заключване и 
освобождаване на рамената Подемникът е снабден с клапан за аварийно спускане при 
прекъсване на електро захранването. Незабавно активиране на защитните устройства в 
случай на отпускане или повреда в кабел.  
 
Гаранция: 24 месеца. Гаранционен и извънгаранционен сервиз до 24 часа. 
Оборудването и резевните части се поддържат на склад. 
Нов внос! 
 
Цена: 4400лв без ДДС 
 
 
*Монтаж – 250 лв без ДДС. 
*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 24 месеца 
 
 
 
Четириколонен подемник FP-B 4.52 4 тона/ 5200 мм за реглаж на ходовата част 
оборудван със спомагателен ножичен крик и отвори за  предни върящи се плочи 
 

 
 

 

МОДЕЛ: FP-B 4.52 
Четириколонен подемник, електрохидравличен, за реглаж на ходовата част на 
леки и лекотоварни автомобили оборудван със спомагателен ножичен крик и 
предни върящи се плочи. 
Този модел е  специално предназначен за 3D геометрия с втора степен на повдигане 
чрез вграден ножичен крик с капацитет 3 тона за освобождаване на колелата. 
Подемникът е снабден с предни въртящи плочи за общ реглаж на автомобила. 
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Регулируема платформа за различни типове превозни средства. 
Подемниците са с отлични технически характеристики, двигателят им е с омасляване, 
за да гарантира тиха работа. 
 
Технически характеристики: 
Капацитет на повдигане: 4.0т.  
Максимална височина на повдигане: 1 800 mm. 
Канален ножичен крик: 3 тона  
Не са Включени: въртящи се плочи за стенд преден мост: 2 бр 
Вторична височина на повдигане на ножичния крик: 450 mm.  
Габаритни размери: Дължина: 6348 mm.,широчина: 3210 mm., височина: 2140 mm.  
Дължина на платформите: 5 200 mm.  
Широчина на платформите: 600 mm.  
Разстояние между платформите: 740-1025 мм 
Вдигане/сваляне  време 50 s 
Работно напрежение 380 V.  
Работна мощност 2, 2 kW 
 
Защити:  Подемникът е с хидравлична и механична защита съгласно изискванията на 
ЕС.Самозаключваща се система за обезопасяване. Автоматично заключване и 
освобождаване на рамената Подемникът е снабден с клапан за аварийно спускане при 
прекъсване на електро захранването. Незабавно активиране на защитните устройства в 
случай на отпускане или повреда в кабел.  
 
Цена: 4 800 лв без ДДС 
 
Гаранция: 24 месеца. Гаранционен и извънгаранционен сервиз до 24 часа. 
Оборудването и резевните части се поддържат на склад. 
 
*Монтаж – 250 лв без ДДС. 
*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 24 месеца 
 

Четириколонен подемник FP-B 5.52 5 тона/ 5200 мм за реглаж на ходовата част 
оборудван със спомагателен ножичен крик и отвори за  предни върящи се плочи. 
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МОДЕЛ: FP-B 5.52 
Четириколонен подемник, електрохидравличен, за реглаж на ходовата част на 
леки и лекотоварни автомобили оборудван със спомагателен ножичен крик и 
предни върящи се плочи. 
Този модел е  специално предназначен за 3D геометрия с втора степен на повдигане 
чрез вграден ножичен крик с капацитет 3 тона за освобождаване на колелата. 
Подемникът е снабден с предни въртящи плочи за общ реглаж на автомобила. 
Регулируема платформа за различни типове превозни средства. 
Подемниците са с отлични технически характеристики, двигателят им е с омасляване, 
за да гарантира тиха работа. 
 
Технически характеристики: 
Капацитет на повдигане: 5.0т.  
Максимална височина на повдигане: 1 800 mm. 
Канален ножичен крик: 3 тона  
Включени: въртящи се плочи за стенд преден мост: 2 бр 
Вторична височина на повдигане на ножичния крик: 450 mm.  
Габаритни размери: Дължина: 6348 mm.,широчина: 3210 mm., височина: 2140 mm.  
Дължина на платформите: 5 200 mm.  
Широчина на платформите: 600 mm.  
Разстояние между платформите: 740-1025 мм 
Вдигане/сваляне  време 50 s 
Работно напрежение 380 V.  
Работна мощност 2, 2 kW 
 
Защити:  Подемникът е с хидравлична и механична защита съгласно изискванията на 
ЕС.Самозаключваща се система за обезопасяване. Автоматично заключване и 
освобождаване на рамената Подемникът е снабден с клапан за аварийно спускане при 
прекъсване на електро захранването. Незабавно активиране на защитните устройства в 
случай на отпускане или повреда в кабел.  
 
Цена: 4 950 лв без ДДС 
Гаранция: 24 месеца. Гаранционен и извънгаранционен сервиз до 24 часа. 
Оборудването и резевните части се поддържат на склад. 
Нов внос! 
 
*Монтаж – 250 лв без ДДС. 
*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 24 месеца 
 

 

 



 

 

Четириколонен подемник FP-S 4.48 4 тона/ 4800 мм за реглаж на ходовата част            
оборудван със спомагателен ножичен крик  

 
 
МОДЕЛ FP-S 4.48 
Четириколонен подемник, електрохидравличен, оборудван със спомагателен 
ножичен крик за леки и лекотоварни автомобили. 
Този модел е  специално предназначен за 3D геометрия с втора степен на повдигане 
чрез вграден ножичен крик с капацитет 3 тона за освобождаване на колелата. 
Регулируема платформа за различни типове превозни средства. 
Подемниците са с отлични технически характеристики, двигателят им е с омасляване, 
за да гарантира тиха работа. 
 
Технически характеристики: 
Капацитет на повдигане: 4.0т.  
Максимална височина на повдигане: 1 800 mm. 
Канален ножичен крик: 3 тона  
Вторична височина на повдигане на ножичния крик: 450 mm.  
Габаритни размери: Дължина: 5948 mm., широчина: 3210 mm. ,височина: 2140 mm.  
Дължина на платформите: 4 800 mm.  
Широчина на платформите: 600 mm.  
Разстояние между платформите: 740-1025мм 
Вдигане/сваляне  време 50 s 
Работно напрежение 380 V.  
Работна мощност 2, 2 kW 
 
Защити:  Подемникът е с хидравлична и механична защита съгласно изискванията на 
ЕС.Самозаключваща се система за обезопасяване. Автоматично заключване и 
освобождаване на рамената Подемникът е снабден с клапан за аварийно спускане при 
прекъсване на електро захранването. Незабавно активиране на защитните устройства в 
случай на отпускане или повреда в кабел.  
 
Цена:4200 лв без ДДС 
Гаранция: 2 години. Гаранционен и извънгаранционен сервиз до 24 часа. 
Оборудването и резевните части се поддържат на склад. 

Нов внос! 
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*Монтаж – 250 лв без ДДС. 
*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 24 месеца 
 
 
 
Четириколонен подемник FP-S 4.52 4 тона/ 5200 мм за реглаж на ходовата част 
оборудван със спомагателен ножичен крик и отвори за  предни върящи се плочи. 

 
 
МОДЕЛ FP-S 4.52 
Четириколонен подемник, електрохидравличен, оборудван със спомагателен 
ножичен крик за леки и лекотоварни автомобили. 
Този модел е  специално предназначен за 3D геометрия с втора степен на повдигане 
чрез вграден ножичен крик с капацитет 3 тона за освобождаване на колелата. 
Регулируема платформа за различни типове превозни средства. 
Подемниците са с отлични технически характеристики, двигателят им е с омасляване, 
за да гарантира тиха работа. 
 
Технически характеристики: 
Капацитет на повдигане: 4.0т.  
Максимална височина на повдигане: 1 800 mm. 
Канален ножичен крик: 3 тона  
Вторична височина на повдигане на ножичния крик: 450 mm.  
Габаритни размери: Дължина: 6348 mm., широчина: 3210 mm. ,височина: 2140 mm.  
Дължина на платформите: 5 200 mm.  
Широчина на платформите: 600 mm.  
Разстояние между платформите: 740-1025мм 
Вдигане/сваляне  време 50 s 
Работно напрежение 380 V.  
Работна мощност 2, 2 kW 
 
Защити:  Подемникът е с хидравлична и механична защита съгласно изискванията на 
ЕС.Самозаключваща се система за обезопасяване. Автоматично заключване и 
освобождаване на рамената Подемникът е снабден с клапан за аварийно спускане при 
прекъсване на електро захранването. Незабавно активиране на защитните устройства в 
случай на отпускане или повреда в кабел.  
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Цена: 4 600лв без ДДС 
Гаранция: 2 години. Гаранционен и извънгаранционен сервиз до 24 часа. 
Оборудването и резевните части се поддържат на склад. 
Нов внос! 
*Монтаж – 250 лв без ДДС. 
*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 24 месеца 
 
 
Четириколонен подемник FP-S 5.52 5 тона/ 5200 мм за реглаж на ходовата част 
оборудван със спомагателен ножичен крик  

 
 
МОДЕЛ FP-S 5.52 
Четириколонен подемник, електрохидравличен, оборудван със спомагателен 
ножичен крик за леки и лекотоварни автомобили. 
Този модел е  специално предназначен за 3D геометрия с втора степен на повдигане 
чрез вграден ножичен крик с капацитет 3 тона за освобождаване на колелата. 
Регулируема платформа за различни типове превозни средства. 
Подемниците са с отлични технически характеристики, двигателят им е с омасляване, 
за да гарантира тиха работа. 
 
Технически характеристики: 
Капацитет на повдигане: 5.0т.  
Максимална височина на повдигане: 1 800 mm. 
Канален ножичен крик: 3 тона  
Вторична височина на повдигане на ножичния крик: 450 mm.  
Габаритни размери: Дължина: 6348 mm., широчина: 3210 mm. ,височина: 2140 mm.  
Дължина на платформите: 5 200 mm.  
Широчина на платформите: 600 mm.  
Разстояние между платформите: 740-1025мм 
Вдигане/сваляне  време 50 s 
Работно напрежение 380 V.  
Работна мощност 2, 2 kW 
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Защити:  Подемникът е с хидравлична и механична защита съгласно изискванията на 
ЕС.Самозаключваща се система за обезопасяване. Автоматично заключване и 
освобождаване на рамената Подемникът е снабден с клапан за аварийно спускане при 
прекъсване на електро захранването. Незабавно активиране на защитните устройства в 
случай на отпускане или повреда в кабел.  
 
Цена: 4 750лв без ДДС 
Гаранция: 2 години. Гаранционен и извънгаранционен сервиз до 24 часа. 
Оборудването и резевните части се поддържат на склад. 
Нов внос! 
*Монтаж: 250 лв без ДДС 
*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 24 месеца 

 

 

НОЖИЧНИ ПОДЕМНИЦИ 

 

НОЖИЧЕН ПОДЕМНИК A-Y3000 FULL RISE 

 
 
 
Характеристики: Капацитет 3.2 тона 
Височина на повдигане от кота 0 -  1 750 мм. 
Скорост на повдигане 45 сек. 
Дължина на платформите: широчина - 50см, дължина - 151 см, размери за вкопаване: 
дълбочина 29,5 см,широчина - 50см, дължина - 151 см. 
Размери на таблото: Височина 87 см, Дължина 40 см, Широчина 34 см. 
Работно напрежение 380 V Работна мощност 2,2 kW Въздух 8 bar 
Цена: 3300 лв без ДДС 
 
*Монтаж – 180 лв без ДДС. 
*В цената са включени анкери и масло. 
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*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
 

 

НОЖИЧЕН ПОДЕМНИК SL 2.8T-1200, гумаджийски, товароподемност 2,8 тона 

 

Гумаджийски мобилен, ножичен подемник, товароподемност 2,8 тона. Идеален за ремонт на 
автомобили и смяна на гуми. Не се изисква монтаж. 

 

-    височина на повдигане 120-1200мм,  

-    дължина на рампата 1685мм, 

-  широчина на рампата 1100мм 

Цена: 1 800лв без ДДС 

*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
*Срок на валидност на офертата: 30 календарни дни или до изчерпване на количествата. 
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НОЖИЧЕН ПОДЕМНИК SL 3T-1000, мобилен, товароподемност 3 т 

 

- височина в сгънато положение: 110 мм 

- макс. височина на повдигане: 1000 мм 

- Възможност за удължаване на платформата в двете посоки при автомобили с по-големи 
габарити от 1400 мм до 1900 мм 

-Синхронизация на двете колони 

-Електрическа система за спускане 

Технически характеристики: 

•    товароподемност: 3000 kg 

•    мощност: 2,2 kW 

•    захранване: 380 V/ 220 V 

•    височина на повдигане 1000 mm 

•    минимална височина: 110 мм 

•    дължина на платформата 1400 ~ 1900 мм 

•    широчина на едната платформа: 530 мм 

•    Разстояние между платформите: 700 мм 

•    време на повдигане: 60 s 

•    тегло на подемника: 540kg 

Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз. 
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Цена: 2 200лв без ДДС 

 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12месеца 
*Срок на валидност на офертата: 30 календарни дни или до изчерпване на количествата. 
 

НОЖИЧЕН ПОДЕМНИК SL LP 3T-1800 НИСКОПРОФИЛЕН, товароподемност 3тона 

 

Нископрофилен ножичен подемник. Идеален за ремонт на автомобили.  

Дължина на платформите без допълненията: 1450мм 

Дължина на платформите с  допълненията: 1960мм 

Широчина на платформите: 600мм 

Височина на подемника при спъснати платформи(от земята): 8 см 

Подемност 3 тона, не се изисква вкопаване, височина на повдигане от 110 до 1800мм. 

Собствено тегло: 850 кг 

Цена:3 800лв без ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/nozhichni-podemnici/nozhichen-podemnik-1523.html


 
 

НОЖИЧЕН ПОДЕМНИК SL 4T-1800, товароподемност 4 тона 

 

 

Подходящ е за вкопаване и без вкопаване. 

-Платформи за качване на автомобила 

-Допълнителен канален ножичен крик, изключително подходящ за пунктове за годишни 
технически прегледи. 

-Синхронизация на двете колони при спускане и изкачване 

-Сигнализация при повдигане и спускане съобразно Европейските директиви 

Технически характеристики: 

товароподемност: 4000 kg 

мощност: 2,2 kW/3,0 kW 

захранване: 220V/ 380V 

височина на повдигане 1800 mm + 450 mm 

минимална височина : 200 mm 

височина на повдигане на ножичния крик: 450 мм 

габаритна дължина: 4260 mm 

габаритна широчина: 2160 mm 

време на повдигане: 60 s 

Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз. 

Цена : 7 500 лв без ДДС 
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*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: наличен на склад. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 

 

Подемници за камиони и автобуси 

Подемник за камион и автобус 8 тона 

 

Подемник за камион и автобус 8 тона , височина на повдигане 1700мм, 
време за повдигане - 110 секунди, мотор - 3 Kw, общи размери на 
подемника с платформите 6860x3760x2410mm товара се преразпределя на 
6 колони. Предлагаме огромно разнообразие от подемници както за 
лекотоварни автомобили, тежкотоварни камиони и автобуси и 
др.Предлагаме огромно разнообразие от Автосервизно оборудване и 
машини за монтаж и демонтаж, баланс машини и друго специализирано 
оборудване, консумативи като инструменти за автосервиз, тежести за 
баланс на гуми и др . Подемник за камиони и автобуси е продукт, който 
можете да поръчате при нас в зависимост от потребностите и естеството 
на работата във вашия сервиз, изготвяме индивидуални оферти с 
максимално кратки срокове на доставка и перфектни цени на пазара. 

Цена: 10 300,00 лв. без ДДС 
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*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
 

Подемник за камион и автобус 10 тона 

 

Подемник за камион и автобус 10 тона, височина на повдигане 1700мм, 
време за повдигане - 110секунди, мотор - 3Kw, размер на платформата на 
подемника 6860x3760x2410mm товара се преразпределя на 4 колони. 
Предлагаме огромно разнообразие от подемници както за лекотоварни 
автомобили, тежкотоварни камиони и автобуси и др.Предлагаме огромно 
разнообразие от Автосервизно оборудване и машини за монтаж и 
демонтаж, баланс машини и друго специализирано оборудване, 
консумативи като инструменти за автосервиз, тежести за баланс на гуми и 
др . Подемник за камиони и автобуси е продукт, който можете да поръчате 
при нас в зависимост от потребностите и естеството на работата във вашия 
сервиз, изготвяме индивидуални оферти с максимално кратки срокове на 
доставка и перфектни цени на пазара. 

Цена: 11000 лв без ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
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Подемник за камион и автобус 12 тона 

 

Подемник за камион и автобус 12 тона височина на повдигане 1700мм, 
време за повдигане - 110 секунди, мотор - 3Kw, размери на платформата 
на подемника 6860x3760x2410mm товара се преразпределя на 4 колони. 
Предлагаме огромно разнообразие от подемници както за лекотоварни 
автомобили, тежкотоварни камиони и автобуси и др.Предлагаме огромно 
разнообразие от Автосервизно оборудване и машини за монтаж и 
демонтаж, баланс машини и друго специализирано оборудване, 
консумативи като инструменти за автосервиз, тежести за баланс на гуми и 
др . Подемник за камиони и автобуси е продукт, който можете да поръчате 
при нас в зависимост от потребностите и естеството на работата във вашия 
сервиз, изготвяме индивидуални оферти с максимално кратки срокове на 
доставка и перфектни цени на пазара. 

Цена: 13 300 лв без ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/podemnici-za-kamioni-i-avtobusi/podemnik-za-kamion-i-avtobus-12-tona.html


Подемник за камион и автобус 15 тона 

 

Подемник за камион и автобус 15 тона, височина на повдигане 1700мм, 
време за повдигане - 110секунди, мотор - 3Kw , размери на платформата 
на подемника 7320x3810x2410mm товара се преразпределя на 6 колони. 
Предлагаме огромно разнообразие от подемници както за лекотоварни 
автомобили, тежкотоварни камиони и автобуси и др.Предлагаме огромно 
разнообразие от Автосервизно оборудване и машини за монтаж и 
демонтаж, баланс машини и друго специализирано оборудване, 
консумативи като инструменти за автосервиз, тежести за баланс на гуми и 
др . Подемник за камиони и автобуси е продукт, който можете да поръчате 
при нас в зависимост от потребностите и естеството на работата във вашия 
сервиз, изготвяме индивидуални оферти с максимално кратки срокове на 
доставка и перфектни цени на пазара. 

Цена: 15 000 лв дез ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/podemnici-za-kamioni-i-avtobusi/podemnik-za-kamion-i-avtobus-15-tona.html


Подемник за камион и автобус 16 тона 

 

Подемник за камион и автобус 16 тона, височина на повдигане 1700мм, 
време за повдигане - 110секунди, мотор - 3Kw , размер на платформата на 
подемника 7320x3810x2410mm товара се преразпределя на колони. 
Предлагаме огромно разнообразие от подемници както за лекотоварни 
автомобили, тежкотоварни камиони и автобуси и др.Предлагаме огромно 
разнообразие от Автосервизно оборудване и машини за монтаж и 
демонтаж, баланс машини и друго специализирано оборудване, 
консумативи като инструменти за автосервиз, тежести за баланс на гуми и 
др . Подемник за камиони и автобуси е продукт, който можете да поръчате 
при нас в зависимост от потребностите и естеството на работата във вашия 
сервиз, изготвяме индивидуални оферти с максимално кратки срокове на 
доставка и перфектни цени на пазара. 

Цена: 15 600 лв без ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
 

 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/podemnici-za-kamioni-i-avtobusi/podemnik-za-kamion-i-avtobus-16-tona.html


 

Подемник за камион 20 тона 

 

Подемник за камион 20 тона, височина на повдигане 1700мм, време за 
повдигане - 170секунди,мотор-4x2.2Kw товара се преразпределя на 4 
колони. Предлагаме огромно разнообразие от подемници както за 
лекотоварни автомобили, тежкотоварни камиони и автобуси и 
др.Предлагаме огромни разнообразие от Автосервизно оборудване и 
машини за монтаж и демонтаж, баланс машини и друго специализирано 
оборудване. Подемник за камиони и автобуси е продукт, който можете да 
поръчате при нас в зависимост от потребностите и естеството на работата 
във вашия сервиз, изготвяме индивидуални оферти с максимално кратки 
срокове на доставка и перфектни цени на пазара. 

Цена: 10 200 лв без ДДС  

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
 

 

 

 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/podemnici-za-kamioni-i-avtobusi/podemnik-za-kamion-i-avtobus.html


 

Подемник за камион и автобус 20 тона 

 

Подемник за камион и автобус 20 тона, височина на повдигане 1500мм, 
време за повдигане - 150секунди, мотор - 6x2.2Kw товара се 
преразпределя на 6 колони. Предлагаме огромно разнообразие от 
подемници както за лекотоварни автомобили, тежкотоварни камиони и 
автобуси и др.Предлагаме огромно разнообразие от Автосервизно 
оборудване и машини за монтаж и демонтаж, баланс машини и друго 
специализирано оборудване, консумативи като инструменти за 
автосервиз, тежести за баланс на гуми и др . Подемник за камиони и 
автобуси е продукт, който можете да поръчате при нас в зависимост от 
потребностите и естеството на работата във вашия сервиз, изготвяме 
индивидуални оферти с максимално кратки срокове на доставка и 
перфектни цени на пазара. 

Цена: 15 900 лв без ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
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Подемник за камион и автобус 30 тона 

 

Подемник за камион и автобус 30 тона, височина на повдигане 1700мм, 
време за повдигане - 170 секунди, мотор - 4x3 Kw товара се преразпределя 
на 6 колони. Предлагаме огромно разнообразие от подемници както за 
лекотоварни автомобили, тежкотоварни камиони и автобуси и 
др.Предлагаме огромнo разнообразие от Автосервизно оборудване и 
машини за монтаж и демонтаж, баланс машини и друго специализирано 
оборудване, консумативи като инструменти за автосервиз, тежести за 
баланс на гуми и др . Подемник за камиони и автобуси е продукт, който 
можете да поръчате при нас в зависимост от потребностите и естеството 
на работата във вашия сервиз, изготвяме индивидуални оферти с 
максимално кратки срокове на доставка и перфектни цени на пазара 

Цена: 18 200лв без ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
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Подемник за автобус 30 тона 

 

Подемник за автобус 30 тона, височина на повдигане 1500мм, време за 
повдигане - 150секунди, мотор - 6x2.2Kw товара се преразпределя на 6 
колони. Предлагаме огромно разнообразие от подемници както за 
лекотоварни автомобили, тежкотоварни камиони и автобуси и 
др.Предлагаме огромни разнообразие от Автосервизно оборудване и 
машини за монтаж и демонтаж, баланс машини и друго специализирано 
оборудване, консумативи като инструменти за автосервиз, тежести за 
баланс на гуми и др . Подемник за камиони и автобуси е продукт, който 
можете да поръчате при нас в зависимост от потребностите и естеството 
на работата във вашия сервиз, изготвяме индивидуални оферти с 
максимално кратки срокове на доставка и перфектни цени на пазара. 

 

Цена: 28 400 без ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/podemnici-za-kamioni-i-avtobusi/podemnik-za-kamion-i-avtobus-30-tona-1581.html


 

Подемник за камион и автобус 40 тона 

 

Подемник за камион и автобус 40 тона, височина на повдигане 1700мм, 
време за повдигане - 170 секунди, мотор - 4x3 Kw товара се преразпределя 
на 6 колони. Предлагаме огромно разнообразие от подемници както за 
лекотоварни автомобили, тежкотоварни камиони и автобуси и 
др.Предлагаме огромнo разнообразие от Автосервизно оборудване и 
машини за монтаж и демонтаж, баланс машини и друго специализирано 
оборудване, консумативи като инструменти за автосервиз, тежести за 
баланс на гуми и др . Подемник за камиони и автобуси е продукт, който 
можете да поръчате при нас в зависимост от потребностите и естеството 
на работата във вашия сервиз, изготвяме индивидуални оферти с 
максимално кратки срокове на доставка и перфектни цени на пазара. 

Цена: 26 100лв без ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/podemnici-za-kamioni-i-avtobusi/podemnik-za-kamion-i-avtobus-40-tona-1582.html


 

Подемник за камион и автобус 35 тона 

 

Подемник за камион и автобус 35 тона, височина на повдигане 1700мм, 
време за повдигане - 170секунди, мотор - 6x2.2Kw товара се 
преразпределя на 4 колони. Предлагаме огромно разнообразие от 
подемници както за лекотоварни автомобили, тежкотоварни камиони и 
автобуси и др. Предлагаме огромнo разнообразие от Автосервизно 
оборудване и машини за монтаж и демонтаж, баланс машини и друго 
специализирано оборудване. Подемник за камиони и автобуси е продукт, 
който можете да поръчате при нас в зависимост от потребностите и 
естеството на работата във вашия сервиз, изготвяме индивидуални оферти 
с максимално кратки срокове на доставка и перфектни цени на пазара. 

Цена: 15 600 лв без ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
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Подемник за камион и автобус 45 тона 

 
 

 
 
 
 

Подемник за камион и автобус 45 тона, височина на повдигане 1700мм, 
време за повдигане - 170 секунди, мотор - 6x3 Kw товара се преразпределя 
на 4 колони. Предлагаме огромно разнообразие от подемници както за 
лекотоварни автомобили, тежкотоварни камиони и автобуси и 
др.Предлагаме огромни разнообразие от Автосервизно оборудване и 
машини за монтаж и демонтаж, баланс машини и друго специализирано 
оборудване. Подемник за камиони и автобуси е продукт, който можете да 
поръчате при нас в зависимост от потребностите и естеството на работата 
във вашия сервиз, изготвяме индивидуални оферти с максимално кратки 
срокове на доставка и перфектни цени на пазара. 

Цена: 18 900 лв без ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
 

 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/podemnici-za-kamioni-i-avtobusi/podemnik-za-kamion-i-avtobus-45-tona.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/podemnici-za-kamioni-i-avtobusi/podemnik-za-kamion-i-avtobus-60-tona.html


Подемник за камион и автобус 60 тона 

 

Подемник за камион и автобус 60 тона, височина на повдигане 1700мм, 
време за повдигане - 170секунди, мотор - 6х3 Kw товара се преразпределя 
на 4 колони, 6 колони. Предлагаме огромно разнообразие от подемници 
както за лекотоварни автомобили, тежкотоварни камиони и автобуси и 
др.Предлагаме огромни разнообразие от Автосервизно оборудване и 
машини за монтаж и демонтаж, баланс машини и друго специализирано 
оборудване, консумативи като инструменти за автосервиз, тежести за 
баланс на гуми и др . Подемник за камиони и автобуси е продукт, който 
можете да поръчате при нас в зависимост от потребностите и естеството 
на работата във вашия сервиз, изготвяме индивидуални оферти с 
максимално кратки срокове на доставка и перфектни цени на пазара. 

 

Цена: 30 600 лв без ДДС 

*В цената са включени анкери и масло. 
*Срок на доставка: до 80календарни дни. 
*Посочените цени са франко наш склад – гр. Пловдив. 
*Начин на плащане: в брой при приемо-предаване или по банков път. 
*Гаранция: 12 месеца 
 

В представителствата на Апекс 11 ЕООД в градовете Пловдив, Плевен , 
София, Ямбол и Варна ,  можете да откриете всичко необходимо за 
вашия бизнес в сферата на Автосервизно оборудване,  което е 
професионално решение за работната среда във вашия сервиз. Ние 
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разполагаме с наличности на склад, цени – без конкуренция, 
предоставяме възможност на клиента за доставка на желан от него 
продукт в максимално кратки срокове. 

 

Резервни части за подемници 

*Масло за подемници – Хидравлично масло тип МХЛ 32 – 2,95 лв без ДДС 
за литър 

 

*Стоманено въже за подемници 

 Стоманено поцинковано въже ф10 – цена: 2,50лв без ДДС за метър 

 

Стоманено въже за подемници 10мм - седем снопа. Изработваме 
въжетата при нас на място по размер зададен от вас. За всякакви 
подемници с всякакви дължини въже и размери шпилки. 

Стоманено поцинковано въже ф12 – цена: 3,50 лв без ДДС за метър 

 

Стоманено въже за подемници 12мм - седем снопа. Изработване 
стоманени поцинковани въжета по модел и необходимост на клиента. 
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*Шпилки за стоманени въжета за подемник – цена; 10 лв без ДДС за брой 

 

 

Електромотор за подемник  

 

Цена: 400 лв без ДДС 

Електромотор - Електрохидравличен двигател задвижващ повечето видове 
подемници на пазара. Мощност : 2,2kw Напрежение : 220/380 V 2 год. 
Гаранция 
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КАТЕГОРИЯ :  МАШИНИ ЗА ГУМИ 

БАЛАНС МАШИНА ЗА АВТОМОБИЛИ 

 

Баланс машина със стационарно табло 

Машина за баланс на гуми за автомобили модел /CE/ 

 

Характеристики: Размер на джантата 10″ – 24″ 

Ширини на колелото 1,5″ – 20″ 

Макс. тегло на колелото 65 кг. 

Отклонение + / – 1 g. 

Скорост на баланс 200 r.p.m. 

Време на баланс 8 sec. 

Раб.напрежение 220V 

Раб.мощност 0.2 /0.37 Kw 

Тегло 122 кг. 

Цена: 949 лв без ДДС 

*Гаранция – 24 месеца! Гаранционен и извънгаранционен сервиз! 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/mashini-za-gumi.html
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Баланс машина за гуми с подвижно табло 

 

Баланс машина Баланс машина Характеристики:  

Размер на джантата: 10″ – 24″  

Ширина на колелото 1,5 “ – 24”. 

 Макс. тегло на колелото 65 кг. 

 Отклонение + / – 1 g. Скорост на баланс 200 r.p.m.  

Време на баланс 8 sec.  

Раб. напрежение 220 V Раб. 

 Мощност 0.2/0,37 Kw 

Цена: 1050 лв без ДДС 

*Гаранция 24 месеца, гаранционен  и извънгаранционен сервиз! 

 

 

 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/mashini-za-gumi/balans-mashina/balans-mashina-za-koli-i-busove/balans-mashina.html


Баланс машина за гуми на камиони 

 

Машина за баланс на гуми за камиони 

Характеристики: 

Размер на джанта 10″ – 26″ 

Ширина на колелото 1.5 “ – 20” 

Скорост на баланса 200 r.p.m 

Работно напрежение 220 V 

Работна мощност 0.4/0.6 kW 

Макс. тегло на колелото 150 кг. 

Време на баланс 8 сек. 

Тегло 250 кг 

Цена:1990 лв без ДДС 

*Гаранция 24 месеца, наличности на склад. 

 

При нас можете да откриете всичко необходимо за оборудване на Вашия 
сервиз Машини за гуми от 21‘ до 56‘ на невероятни цени, складови 
наличности, бърз монтаж от наша страна и реакция на сервизната група 
до 48 часа! 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/mashini-za-gumi/balans-mashina/balans-mashina-za-kamioni.html


Машини за монтаж и демонтаж на гуми 

Машина за гумодемонтаж от 10 до 21" 

Машина гумодемонтаж /CE/ 

 

 

Характеристики: Размер на джантата /външен/ 10 – 21″. 

Раб. налягане 8 Bar 

Сила на отлепяне 2500 kg 

Ниво на шум <70dB 

Раб. напрежение 220V /380 V 

Раб. Мощност 0,75 kW – 1.1 kW 

Цена: 890 лв без ДДС 
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Машина за гумодемонтаж до 24" 

 

Машина гумодемонтаж /CE/ 

Характеристики: Размер на джантата /външен/ 10″ – 24″ 

Размер на джантата/вътрешен/ 10“-24“ 

Макс.ширина на колелото 14″/355 мм. 

Макс. диаметър на колелото 41 “ /1040мм. 

Раб. налягане 8 Bar 

Сила на отлепяне 2500 kg 

Ниво на шум <70dB 

Раб. напрежение 220V /380 V Раб. 

Мощност 0,75 kW – 1.1 kW 

Цена:1259 лв без ДДС 

*Гаранция: 24 месеца , предлагаме гаранционен и  извънгаранционен 
сервиз!Реакция на монтажни и сервизни групи до 48 часа... 
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Машина за гумодемонтаж до 24" с подвижно пневматично рамо 

 

 

Машина за гумодемонтаж Характеристики: 

 Размер на джантата /външен/ 10″ – 22″ 

 Размер на джантата/вътрешен/ 12“-24“  

Макс.ширина на колелото 14″/355 мм. 

 Макс. диаметър на колелото 41 “ /1040мм.  

Раб. налягане 8 Bar  

Сила на отлепяне 2500 kg  

Ниво на шум <70dB  

Раб. напрежение 220V /380 V  

Раб. Мощност 0,75 kW – 1.1 kW 

Цена: 1540 лв без ДДС 

*Гаранция: 24 месеца 
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Машина за гумодемонтаж до 24" с допълнително пневматично рамо 
(Рамо Рънфлат) 

 

Машина за гумодемонтаж Характеристики: 

Размер на джантата /външен/ 10″ – 24″ 

Размер на джантата/вътрешен/ 12“-24“  

Макс.ширина на колелото 14″/355 мм. 

 Макс. диаметър на колелото 41 “ /1040мм. 

 Допълнително рамо Run Flat , подходящо за нископрофилни гуми 

Раб. налягане 8 Bar  

Сила на отлепяне 2500 kg Ниво на шум <70dB  

Раб. напрежение 220V /380 V  

Раб. Мощност 0,75 kW – 1.1 kW 

Цена: 1500 лв без ДДС 

*Гаранция 24 месеца! 
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Машина за гумодемонтаж на гуми за камиони 14-26" 

 

Характеристики: 

 

Размер на джантата 14″ – 26″ 

Макс.диаметър на колелото 2 500 mm 

Макс.тегло на колелото 2 000 кг 

Макс. ширина на колелото 1 200 мм. 

Раб. напрежение 380 V 

Раб. Мощност 2.4 – 3.0 kW 

Тегло 860 кг. 

Цена: 4990лв без ДДС 

*Гаранция 24 месеца, гаранционен и извънгаранционен сервиз! 
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                    Машина за гумодемонтаж на гуми за камиони 14-56" 

 

 

 

 

Характеристики: 

Размер на джантата 14″ – 56″  

Макс.диаметър на колелото 2 300 mm 

Макс.тегло на колелото 1 500 кг 

Макс. ширина на колелото 1 065 мм. 

Раб. напрежение 380 V/220V 

Две скорости на въртене. 

Хидравличен мотор: 1,5 kW 

Тегло 770 кг. 

Цена: 8 300лв без ДДС 

*Гаранция 24 месеца , гаранционен и извънгаранционен сервиз при нас! 
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Машина за гумодемонтаж на гуми за камиони 14-52" 

 

 

Машина за монтаж и демонтаж на гуми – предлагаме професионални 
машини, които са подходящи за работа с гуми на леки, лекотоварни 
автомобили, бусове, камиони и трактори. Те обхващат различен цолаж на 
гумите и джантите, дават възможност за регулиране на челюстите и могат 
да обслужват пълната гама на гуми за всякакви цели. 

 Характеристики: 

 Размер на джантата 14″ – 52″ 

 Макс.диаметър на колелото 2 300 mm 

 Макс.тегло на колелото 1 500 кг  

Макс. ширина на колелото 1 065 мм. 

 Раб. напрежение 380 V/220V 

 Две скорости на въртене. 

 Хидравличен мотор: 1,5 kW Тегло 770 кг. 

Тегло: 740кг 

Цена: 8 100 лв без ДДС 

*Гаранция: 24 месеца 
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КАТЕГОРИЯ:          БОЯДЖИЙСКИ КАМЕРИ 

Бояджийски камери за леки и лекотоварни автомобили и помещения за 
предварителна подготовка. 

 

 

 

Технически характеристики на бояджийска камера за леки и лекотоварни 
автомобили. 

-    Експлоатационни размери 6900х3900х2700 мм /ДхШхВ/ 

-    Външни размери: 7000х5400х3450 мм /ДхШхВ/ 

-    Рампи за вкарване на автомобил 

-    Основа: Решетъчна метална основа  

-    Стени „сандвич“ панели пожароустойчиви, 50 mm. дебелина, 
изработени от каменна вата. Гарантират перфектната термоизолация и 
покриват всички изискванията за пожароустойчивост на камерата. 
Дръстично намаляват разходите за електричество. 

 

-    Покривен панел – галванизирана стомана, оборудван с филтри с обща 
площ 25  м2 

-    Три-крилна врата (едно от крилата се използва, като сервизна врата) с 
размери 

-    ВхШ 2700х3000 мм. 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/bojadzhijski-kameri.html
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-    Страничен вход. 

-    Контролен панел за управление на: осветление, горелка, мотори, 
вентилатори, 

-    клапи. 

-    Осветление – разположен под 30 градуса на всяка от двете страни на 
тавана – общо 

-    1440 W . 

-    Инсталация за входящия въздух – 2х4 kW генератор с директно 
куплиран турбо 

вентилатор с капацитет  24.000 m3/h, анти-вибрационен демпер. 

-    Инсталация за изходящ въздух – 1 х 5.5 kW, капацитет: 18 000 m3/h  

-    Горивна система: Дизелова горелка Riello G20, 200 000Kcal. / Време за 
загряване 5-7 мин. (20-60 º C) /. Максимална температура: 80ºС. 
Консумация на гориво: 4-5 кг.  

-    Топлообменник от неръждаема стомана. Степен на топлообмен: 85 %.  

-    Филтърна група: Подов, таванен и вентилационен филтър.  

-    Чистотата на въздуха в работеща камера достига 98 %.  

-    Мощност – 15kW  

Допълнително оборудване: 

Странично осветление 1 152 W 

Метална основа H330 mm, товароносимост 3 000 Kg 

Цяла решетка за извеждане на въздуха през пода 

Надграждане до 2.80 м височина 

Горелка на пропан бутан или метан са допълнителна екстра в зависимост 
от желанието на клиента! 

 



Защити според норма EN 13355 и директива ATEX 94/9 CE: 

- Блокиращ вентил на горелката , в случай на загуба на вентилация. 

- Протовопожарна клапа 

- Аварийна врата на всеки 6 метра от периметъра на камерата 

- Паник дръжка на входната врата 

- Предпазни решетки за вентилаторите 

- Клапан прекъсване на подаването на въздух , за спиране на боядисването 
в случай на загуба на вентилация 

- Визуализация на налягането в камерата 

- Изолирани с минерална вата панели 

 

Бояджийските камери са с 18 месечна гаранция и осигурен гаранционен и 
след гаранционен сервиз. 

 

Цена: 17 000лв без ДДС 

Монтаж: 2500 лева без ДДС. 

*Цена транспорт се определя от местоположението за монтаж на 
камерата. 

*Предлагаме също изгодни предложения за закупуване на Складова 
техника, Нови мотокари, Автосервизно оборудване на Лизинг. Изготвяме 
индивидуални  предложения за Лизинг на всеки клиент, гъвкава схема 
за заплащане и без скрити условия. 

 

 

 

 



ТЕХНИКА НА ЛИЗИНГ– ВИДОВЕ И СТЪПКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 

 

1. Избор на оборудване. 

 

Със съдействието на нашите висококвалифицирани търговски 
мениджъри , Вие ще избирете най - подходящото оборудване за Вашата 
дейност. Ще получите безплатна консултация на място при Вас или в 
нашата база. "Апекс - 11" ЕООД ще изготви оферта специално за Вас. 

 

2. Избор на лизингова компания. 

 

Ние познаваме продуктите на всички лизингови компании. Наш 
консултант ще Ви помогне в избора на най-подходящата /ДСК лизинг , 
Интерлийз ,Райфайзен лизинг,Сожелиз,Уникредит лизинг и други / в 
зависимост от Вашите изисквания. Ние изискваме предварителни оферти 
с погасителни планове от всички лизингови компании и настояваме в 
договарянето на най-добри условия за Вас. 

 

3. Избор на вид лизинг. 

 

- финансов лизинг с отворен край 

 

- финансов лизинг със затворен край 

 

- финансов лизинг със затворен край и разсрочване на ДДС 

 

http://apex11.com/index.php/catalog/category/view/s/tehnika-na-lizing/id/349/


- оперативен лизинг 

 

Ще търсим заедно с Вас, най-доброто решение за вида на лизинга , който 
ще ползвате 

 

а/ При финансов лизинг с отворен край , Вие имате възможност да 
заплатите остатъчната стойност и да придобиете оборудването . Но е 
възможно също така , да откажете придобиването. Ние можем да 
изкупим обратно оборудването Ви или да го заменим с ново. 

 

б/ При финансов лизинг със затворен край , Вие придобивате 
оборудването ,след плащане на последната лизингова вноска , като ДДС 
се плаща авансово и подлежи на възстановяване . 

 

в/ При финансов лизинг със затворен край и разсрочване на ДДС, Вие 
придобивате оборудването, след плащане на последната вноска, като 
ДДС е платимо във всяка месечна вноска и ползвате данъчен кредит. 

 

г/ При оперативен лизинг, след последната вноска, Вие можете да 
закупите оборудването по предварително определена остатъчна пазарна 
стойност, да го замените с ново или да го върнете. Ние можем да 
изкупим обратно оборудването Ви или да го заменим с ново. 

 

4. Документи за кандидатстване. 

 

Ще Ви помогнем в събирането на информация за изискуемите 
документи при кандидастване за лизинг във всяка лизингова компания. 



При желание от Ваша страна ние ще поемем комуникацията с 
лизинговата компания, за да Ви спестим време. 

 

5. Одобрение. 

 

След избора Ви на лизингова компания и вид лизинг , Вие вече ще 
разполагате с конкретна оферта с погасителен план. Ние ще настояваме 
за максимално бърза процедура. 

 

6. Подписване на договора за лизинг и придобиване на стоките. 

 

Ние разполагаме на склад със стоките, които предлагаме и Вие ще 
можете веднага да получите нужното Ви оборудване. 

 

8. Застраховката на лизинговото оборудване е задължителна. 

 

Вие имате право на избор на застрахователна компания. Заедно с Вас ще 
настояваме за най-изгодните условия за застраховка на лизинговия 
актив. 

 

 

 

 

 

 

 



                             Бояджийски камери за автобуси и камиони 

 

Автобояджийски камери за автобуси и камиони. 

Технически характеристики. 

-    Експлоатационни размери 12000х 5000х 4800 мм  /ДхШхВ/ 

-    Външни размери: 12150х 7000х 5600 м /ДхШхВ/ 

-    Стени „сандвич“ панели , 75 mm. дебелина. 

-    Покривен панел – галванизирана стомана 

-    Четири-крилна врата Размери: 4000 (w)х 4800 (h). 

-    2броя странични врати 

 

-    Контролен панел за управление на: осветление, горелка, мотори, 
вентилатори,  клапи. 

-    Осветление – разположен под 30 градуса на всяка от двете страни на 
тавана – общо    1440 W . 

 

- Вентилаторна входяща група – 2 комплекта; всеки комплект се състои от:    
2х5,5 kW вход. агрегата; общо 4 броя входящи агрегати х 5,5 kW; 
капацитет: 31 000 m3/h х 2  

  Belimo 20 N електрически дампер. 
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-    Вентилаторна изходяща група – 2 комплекта; всеки комплект се състои 
от:   1х7.5 kW изход. агрегат;общо 2 броя изходящи агрегати х 7,5kW; 
капацитет: 21 000 m3/h х 2 

-    Горивна система – 2 комплекта:  Всеки комплект се състои от 1 бр. 
дизелова горелка Riello G20, 200 000 Kcal. /h. 

-    Общо 2 бр. горелки, 400 000 Kcal. /h. 

-    Топлообменник от неръждаема стомана, дебелина 1,5 мм., което който 
способства за по-голяма повърхност на разсейване, по-добро 
топлообменяне и по-голяма ефикасност на горелката. 

-    Филтърна група:   Подов, таванен и вентилационен филтър. Чистотата на 
въздуха в работеща камера достига 98 %. 

-    Мощност – 41 kW 

-    Осветление:   16 осветителни тела х 3 броя лампи х 36 w – таванно 
осветление    18 осветителни тела х 2 броя лампи х 36 W – странично 
осветление 

-    Общо 84 броя лампи х 36 w, 900 Lux 

-    Ниво на шум: ≤ 80 dB 

 

 

Защити според норма EN 13355 и директива ATEX 94/9 CE: 

- Блокиращ вентил на горелката , в случай на загуба на вентилация. 

- Противопожарна клапа 

- Аварийна врата на всеки 6 метра от периметъра на камерата 

- Паник дръжка на входната врата 

- Предпазни решетки за вентилаторите 

- Клапан прекъсване на подаването на въздух , за спиране на боядисването 
в случай на загуба на вентилация 



- Визуализация на налягането в камерата 

- Изолирани с минерална вата панели 

 

Бояджийските камери са с 18 месечна гаранция и осигурен гаранционен и 
след гаранционен сервиз. 

Цена: 70 000лв без ДДС 

 

Резервни части за бояджийска камера 

* Таванен Филтър - Висококачествен таванен филтър за автобояджийски 
камери. Дебелина: 4 см, цената на филтъра е на квадратен метър, 
широчина 160мм. 

Цена: 20лв м2 

*Газова Горелка за Бояджийска камера 

 

 

Серия RS/ M BLU е проектирана за термичен диапазон от 90 до 1 860 kW с при-ложение 
за водогрейни котли, генератори за пара, котли с диатермично масло и др. 

Работа на две степени, или модулиращи при инсталиране на PID регулатор. Гарантират 
висока ефективност при работа, с намалена консумация на гориво и ел. енергия. 

Намалено ниво на шум, благодарение формата на лопатките на вентилатора и 
звукоизолацията на капака. 

Нов дизайн, редуцирани размери и лесно техническо обслужване. 

Цена 1390 лв без ДДС 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/bojadzhijski-kameri/rezervni-chasti-za-bojadzhijska-kamera.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/bojadzhijski-kameri/rezervni-chasti-za-bojadzhijska-kamera.html


*Налични на склад 

 

Осветление за Бояджийски камери 

Осветително тяло LED " пура" 

 
 

Осветително тяло LED " пура" , Размери: L=1200mm, 18W, 230V Могат да се 
монтират в бояджийска камера по избор на клиента! 

Цена 2,15 лв без ДДС 

НАлични на склад! 

Осветително тяло с 1 LED светлина 

 

Осветително тяло с 1 LED светлина (1 бр. " пура") Размери: L=1255mm, 
18W, 230V Могат да се монтират в бояджийска камера по избор на 
клиента! 



Цена: 11,50 лв без ДДС 

Налични на склад! 

Осветително тяло с 2 LED светлини 

 

Осветително тяло с 2 LED светлини (2 бр. " пура") Размери: L=1255mm, 
2х18W, 230V Могат да се монтират в бояджийска камера по избор на 
клиента! 

Цена 16 лв без ДДС 

Налични на склад! 

Стенд за реглаж на преден и заден мост 

 

 

3 D стенд за реглаж на преден мост: Сензори 3D софтуер Многоезична 
възможност Блокировка на волана Фиксатор на педал Принтер 22“ LCD 
монитор.                                                          Цена: 12 540 лв без ДДС 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/stend-za-reglaj-na-preden-i-zaden-most.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/stend-za-reglaj-na-preden-i-zaden-most.html


Компресори за автосервиз 

Винтов компресор 500 литра 

 

Предлагаме Ви :Винтов компресор 500 л с мощност (kW)7.5, налягане - 8 
Bar, Дебит (m3/час) 60, Дебит (m3/мин) 1 Тегло (kg) 380, размери 
1500*700*1200（mm）, Захранване (V/Hz)380/50, Гаранция една година 
Доставка 70-80 дни. 

Цена: 5 840 лв без ДДС 

Бутален компресор 

 

 

Бутален компресор Ресивер 200л Капацитет 465л/мин Мощност 3kW 4HP 
Налягане 10bar Захранване 380V 

Цена: 955 лв без ДДС 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/stend-za-reglaj-na-preden-i-zaden-most.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/kompresor-za-avtoserviz.html


Апекс 11 ЕООД е основен вностел на Професионално оборудване за 
Автосервиз  от различен мащаб на дейност и извършване на услуги. 

Предлагаме богат избор на Подемници – Едноколонен подемник,  
Двуколонни подемници, Четириколонни подемници, Ножични 
подемници, Подемници за камиони и автобуси Резервни части за 
подемници за коли, Електромотори. Машини за гуми на професионално 
ниво: Баланс машини, Машини за гумодемонтаж на гуми, Стенд за 
реглаж на преден и заден мост, Компресор за автосервиз, Инструменти 
за автосервиз, Въжета и колани за теглене, Тежести за баланс на гуми и 
др . 

Инструменти за автосервиз 

Хидравлични инструменти за автосервиз 

*Хидравличен кран тип жираф 2т  

 

Товароносимост в поз. 1 (Р1)- 2 000 кг. Товароносимост в поз. 2 (Р2)- 1000 кг. 
Товароносимост в поз. 3 (Р3)- 650 кг. Товароносимост в поз. 4 (Р4)- 400 кг. 

 Височина до рамото (А) 1 360 мм Сечение на краката (В х ...) 70 х 70 мм Светло 
разстояние под краката 90 мм Габаритна дължина в основата (С) 1300 до 1670 мм 
Габаритна широчина при задните колела 900 до 1000 мм Дължина на рамото при 
законтряне в т.1 (D) 1 000 мм Разстояние между всяка точка (Е) 175 мм 
Максимална височина в средата на куката в т.4 (F)-2 550мм Максимална височина в 
средата на куката в т.1 (G) мм-2 050 Минимална височина под куката в т.4 (H) мм-
580 Минимална височина под куката в т.1 (I) мм-795 Разстояние между краката в 
най-широката част (при прибрани максимално крака) мм-700 Разстояние между 
краката в най-широката част (при разпънати максимално крака) мм-830 Разстояние 
между краката в най-тясната част мм-430 

Цена: 149 лв без ДДС 

*Налични на склад! 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/ednokolonni-podemnici.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/dvukolonni-podemnici.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/chetirikolonni-podemnici.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/nozhichni-podemnici.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/nozhichni-podemnici.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/podemnici-za-kamioni-i-avtobusi.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/podemnici-za-kamioni-i-avtobusi.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/rezervni-chasti-za-podemnici-za-koli.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/podemnici/elektromotori.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/mashini-za-gumi.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/mashini-za-gumi/balans-mashina.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/v-geta-i-kolani-za-teglene.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/tezhesti-za-balans-na-gumi.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichni-instrumenti-za-avtoserviz.html


*Хидравличен кран тип жираф 3т 

 

Хидравличен кран тип жираф 3т , наричан още Крик Жираф 3 тона с 
Товароносимост в поз. 1 (Р1) - 3000кг. Товароносимост в поз. 2 (Р2) -
2000кг. Товароносимост в поз. 3 (Р3) - 1 500кг. Товароносимост в поз. 4 
(Р4) - 750 Височина до рамото (А) 1 360 мм Сечение на краката (В х ...)
 70 х 70 мм Светло разстояние под краката 90 мм Габаритна 
дължина в основата (С) 1300 до 1670 мм Габаритна широчина при задните 
колела 900 до 1000 мм Дължина на рамото при законтряне в т.1 (D)
 1 000 мм Разстояние между всяка точка (Е) 175 мм Максимална 
височина в средата на куката в т.4 (F) 2 550мм Максимална височина в 
средата на куката в т.1 (G) мм 2 050 Минимална височина под куката 
в т.4 (H) мм 580 Минимална височина под куката в т.1 (I) мм 795 
Разстояние между краката в най-широката част (при прибрани максимално 
крака) мм 700 Разстояние между краката в най-широката част (при 
разпънати максимално крака) мм 830 Разстояние между краката в 
най-тясната част мм 430 

Цена: 249 лв без ДДС 

*Налични на склад! 

 

 

 

 

 



*Стойка за натягане на пружини (макферсони) ръчна 1 тон 

 

Стойка за натягане на пружини ръчна 1 тон Стойка, скоба, за пружини, 
Стационарна, настолна, с хидравличен цилиндър, пети и стойка Крачна 
хидравлична помпа, плавно свиване на пружината Транспортна опаковка с 
размери: - 1270х300х200mm Дължина на рамото:210-570mm Капацитет на 
смачкване: - 1000Kg Движение на рамата: - 325mm Тегло 40 кг 

Цена: 119 лв без ДДС 

 

*Стойка за натягане на пружини (макферсони) хидравлична 1 тон модел 
SC36 

 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/skobi-i-stoiki-za-prugini/stend-za-natjagane-na-pruzhini-makfersoni-r-chen-1-ton.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichni-instrumenti-za-avtoserviz/stend-za-natjagane-na-pruzhini-makfersoni-hidravlichen-1-ton-model-sc36.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichni-instrumenti-za-avtoserviz/stend-za-natjagane-na-pruzhini-makfersoni-hidravlichen-1-ton-model-sc36.html


Стойка за натягане на пружини (макферсони) хидравлична 1 тон Ход 330мм Размер на 
пружината 102-254мм (4"-10") Mакс.работен ход 594мм Височина на цилиндър 
419мм Размер на опаковката 1180x290x220мм Тегло на опаковката 36кг 

Цена: 169 лв без ДДС 

*Налични на склад! 

 

*Стойка за натягане на пружини (макферсони) хидравлична 1 тон модел 
SC 40 

 

Стойка за натягане на пружини (макферсони) хидравлична 1 тон 

 Ход 330мм Размер на пружината 102-254мм (4"-10")  с две помпи. 

Mакс.работен ход 594мм Височина на цилиндър 419мм  

Размер на опаковката 1180x290x220мм Тегло на опаковката 40кг 

Цена:179 лв без ДДС 

*Налични на склад! 

 

 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichni-instrumenti-za-avtoserviz/stend-za-natjagane-na-pruzhini-makfersoni-hidravlichen-1-ton-model-sc-40.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichni-instrumenti-za-avtoserviz/stend-za-natjagane-na-pruzhini-makfersoni-hidravlichen-1-ton-model-sc-40.html


*Скоби комплект за пружини 370мм 

 

Скоби комплект за пружини 370мм или наричани още скоби за 
монтаж/демонтаж на макферсон или скоби за пружини на амортисьори 

Цена: 19,90 лв без ДДС 

Налични на склад! 

Стойки за двигатели и скоростни кутии 

*Стойка за двигател 450кг 

 

 

Стойка за двигател 450кг Капацитет 450kg Размер на опаковката 
870x195x190mm Тегло 21kg 

 

Цена 77 лв без ДДС 

Налични на склад! 

 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/skobi-i-stoiki-za-prugini/skoba-za-pruzhini-370mm.htmlhttp:/apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/skobi-i-stoiki-za-prugini/skoba-za-pruzhini-370mm.htmlhttp:/apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/skobi-i-stoiki-za-prugini/skoba-za-pruzhini-370mm.html


*Стойка за двигател 560 кг 

 

 

Стойка за двигател 560 кг Размер на опаковката: - 860x420x160 mm Стойка 
за ремонт на двигатели ; Стенд, мобилен Капацитет: - 560kg Тегло: - 33,5kg 

Цена 89 лв без ДДС 

Налични на склад! 

 

* Стойка за двигател 680кг, професионална , мобилна и практична 

 

Стойка за двигател 680кг или наричан още стенд за позициониране на 
двигател , професионално решение и мобилност при работа. Размер на 
опаковката: - 860x420x160 mm Стойка за ремонт на двигатели Стенд, 
мобилен Капацитет: - 680kg Тегло: - 33,5kg 

Цена 111 лв без ДДС 

Налични на склад! 

 

 

 



* Стойка за двигател 900 кг 

 

Стойка за двигател 900 кг Товароносимост до 900 кг Захващащ механизъм 
със завъртане на 360° Регулируеми монтажни рамена Сгъваема 6 
подвижни колела 

Цена 119 лв без ДДС 

Налични на склад! 

*Хидравличен крик за скоростни кутии 500кг с двойна помпа 

 

Хидравличен крик за скоростни кутии 500кг с двойна помпа: Минимална 
височина: 850мм Максимална височина: 1790мм Тегло:32 кг. Размери 
опаковка: 75.5*44.5*24.5см 

Цена: 179 лв без ДДС 

 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichni-instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichen-krik-za-skorostni-kutii-500kg-s-dvojna-pompa.html


*Хидравличен крик за скоростни кутии 500кг с единична помпа 

 

Хидравличен крик за скоростни кутии 500кг с единична помпа: Минимална 
височина: 850мм Максимална височина: 1790мм Тегло:32 кг. Размери 
опаковка: 75.5*44.5*24.5см 

Цена: 169 лв без ДДС 

 

*Крик за скоростни кутии 1.5 тона 

 

Крик за скоростни кутии 1.5 тона със следните технически характеристики: 
Минимална височина: 230мм Максимална височина: 970мм Размери: 
98.5*59*19см 

Цена: 419 лв без ДДС 

 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichni-instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichen-krik-za-skorostni-kutii-500kg.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichni-instrumenti-za-avtoserviz/krik-za-skorostni-kutii-1-5-tona.html


*Хидравлична помпа за крик Жираф 8 тона с единична помпа 

 

Хидравлична помпа за крик Жираф 8 тона с единична помпа и следните 
технически данни: Капацитет 8 тона Мин. височина 620мм Ход 480mm 
Тегло: 14 кг 

Цена: 39 лв без ДДС 

 

*Хидравлична помпа за крик Жираф 8 тона с две помпи 

 

Хидравлична помпа за крик Жираф 8 тона с две помпи и следните 
технически данни: Капацитет 8 тона Мин. височина 640мм Ход 480mm 
Тегло: 14 кг 

Цена: 46 лв без ДДС 

*Хидравлична помпа за крик Жираф 12 тона с единична помпа 

 

http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichni-instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichna-pompa-za-krik-zhiraf-8-tona.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichni-instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichna-pompa-za-krik-zhiraf-8-tona-s-dve-pompi.html
http://apex11.com/index.php/avtoservizno-oborudvane-26/instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichni-instrumenti-za-avtoserviz/hidravlichna-pompa-za-krik-zhiraf-12-tona-s-edinichna-pompa.html


Хидравлична помпа за крик Жираф 12 тона с единична помпа и следните 
технически данни: Капацитет 12 тона Мин. височина 640мм Ход 480mm 
Тегло: 15 кг 

Цена: 56 лв без ДДС 

*Стойка / Подпора за повдигане на автомобили 3 тона 

 

Стойка / Подпора за повдигане на автомобили 3 тона Максимална 
товароносимост 3 тона Мин. височина: 288 мм Макс. височина: 425 мм 
Комплект 2 БР. Тегло: 6,7 

Цена 24 лв без ДДС 

Налични на склад! 

 

*Стойка / Подпора за повдигане на автомобили 3 тона Усилени 

 

Стойка / Подпора за повдигане на автомобили 3 тона Максимална 
товароносимост 3 тона Усилени! Мин. височина: 288 мм Макс. височина: 
425 мм Комплект 2 БР. Тегло: 6,7 

Цена 25 лв без ДДС 

Налични на склад! 

*Стойка / Подпора за повдигане на автомобил 6 тона 
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Стойка / Подпора за повдигане на автомобил 6 тона със следните 
технически данни: Капацитет: 6 тона Мин.височина: 410 мм 
Макс.височина: 590 мм Комплект: 2 бр Тегло: 6 кг 

Цена 39 лв без ДДС 

Налични на склад! 

*Стойка / Подпора за повдигане на автомобил 6 тона Усилена 

 

Стойка / Подпора за повдигане на автомобил 6 тона със следните 
технически данни: Капацитет: 6 тона Мин.височина: 410 мм 
Макс.височина: 590 мм Комплект: 2 бр Тегло: 6 кг Усилена 

Цена 40 лв без ДДС 

Налични на склад! 
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ХИДРАВЛИЧНИ ПРЕСИ ЗА ИЗБИВАНЕ НА ЛАГЕРИ ОТ 6 ТОНА ДО 50 ТОНА 

Хидравлична преса за избиване на лагери 6 тона 

 

Хидравлична преса за избиване на лагери 6 тона: Работен прозорец: 240-
340 мм Височина : 940мм Широчина : 430 мм Ходна плунжера 133мм 
Тегло 55кг 

Цена 99 лв без ДДС 

Налична на склад! 

Лежанка за механици ( Монтьорска лежанка) 

 

Лежанка за механици ( Монтьорска лежанка) , изработена от 
висококачествена пластмаса , устойчива и лека за работа. Лежанка за 
механици със следните технически характеристики: Задвижващ механизъм 
с 6 колела Дължина обща: - 1050 mm Широчина: - 490 mm Височина: - 95 
mm Цвят: - червен Тегло: 6,0 kg 

Цена: 37 лв без ДДС 

Налични на склад! 

Стенд за дюзи (инжектори) 
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Стенд за дюзи (инжектори) или наричан още тестер за дюзи (инжектори), 
който се използва за регулиране на налягането на дюзите в диапазона от 0 
до 60 Mpa. 

Цена:225 лв без ДДС 

Налични на склад! 

Мултифункционална стойка за купе 

 

Мултифункционална стойка за купе, която е много удобна и надеждна при 
работа във всеки сервиз. Технически характеристики: Товароподемност – 
1000кг Максимална дължина – 6000мм Регулиране на рамената 1124мм 
Максимална височина 1150мм Колела: Плътен полиуретан Натоварване на 
хидравличните цилиндри до 3000кг Подвижни странични греди с точки на 
позициониране Изработен от 3,5 мм висококачествена стомана 

Цена 955,50 лв без ДДС 

 

 



Хидравличен бутилков крик 

* Бутилков крик 2 тона хидравличен 

 

Бутилков крик 2 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Описание: Крик хидравличен бутилков Товароносимост: 2 
тона Размер в сгънато положение: 161 мм. Размер в разгънато състояние: 
181 мм. Минимална височина: 158мм Подемна височина: 90мм Повдигане 
на винта: 60мм Номинално налягане: 34,7 Мра Нето тегло: 2,5 кг 

Цена 15,50 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

*Бутилков крик 3 тона хидравличен 

 

Бутилков крик 3 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Капацитет 3 тона Мин. височина 194mm Ход на 
буталото 118mm Дължина на винта 60mm Max. височина 372mm 

Цена 18,70 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

 

 



Бутилков крик 4 тона хидравличен 

 

 

Описание: Крик хидравличен бутилков Товароносимост: 4 тона Размер в 
сгънато положение: 220 мм. Размер в разгънато състояние: 210 мм. 
Минимална височина: 192мм Подемна височина: 125мм Повдигане на 
винта: 60мм Номинално налягане: 55Мра 

Цена 21,90 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

Бутилков крик 5 тона хидравличен 

 

Бутилков крик 5 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Капацитет 5 тона Мин.височина 216мм Височина на 
повдигане 127мм Дължина на винт 70мм Макс, височина 343мм 

Цена 25,50 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

 

 

 



Бутилков крик 6 тона хидравличен 

 

Kрик хидравличен бутилков 6 т със следните технически характеристики: 
Капацитет: 6 т Минимална височина: 160 мм Височина на повдигане: 170 
мм Регулируема височина: 60 мм 

Цена 29,90 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

Бутилков крик 8 тона хидравличен 

 

Бутилков крик 8 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Капацитет 8 тона Мин.височина: 205 мм Височина на 
повдигане: 125 мм Регулируема височина: 60 мм Максимална височина: 
390 мм Тегло: 4,9 кг 

Цена 32,00 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

 

 

 

 



Бутилков крик 10 тона хидравличен 

 

Бутилков крик 10 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Мин.височина 125мм Височина на повдигане 100мм 
Макс, височина 225мм Тегло 5,5 кг 

Цена 35 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

Бутилков крик 12 тона хидравличен 

 

Бутилков крик 12 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Капацитет: 12 тона Минимална височина: 220 мм 
Височина на повдигане: 220 мм Регулируема височина: 60 мм 

Цена 38,50 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

 

 

 

 



Бутилков крик 16 тона хидравличен 

 

Бутилков крик 16 тона хидравличен Капацитет 16 тона Мин.височина: 225 
мм Височина на повдигане: 140 мм Регулируема височина: 60 мм 
Максимална височина: 425 мм Тегло: 7,5 кг 

Цена 47,50 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

Бутилков крик 20 тона хидравличен 

 

Бутилков крик 20 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Мин.височина 242мм Височина на повдигане 150мм 
Дъжина на винт 60мм Макс, височина 392мм Тегло : 12 кг 

Цена 51,00 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

 

 

 

 



Бутилков крик 32 тона хидравличен H=220mm 

 

Бутилков крик 32 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Товароподемност: 32 тона Минимална височина: 220 мм. 
Височина на вдигане: 180 мм. Размери на крика: 170 x 160 мм. Диаметър 
на винта: 56 мм. Тегло: 17.6 кг 

Цена 67,00 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

 

Бутилков крик 32 тона хидравличен H=255mm 

 

Бутилков крик 32 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Товароподемност: 32 тона Минимална височина: 255 мм. 
Височина на вдигане: 180 мм. Размери на крика: 170 x 160 мм. Диаметър 
на винта: 56 мм. Тегло: 17.6 кг 

Цена 68,00 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

 



Бутилков крик 50 тона хидравличен Н=180 mm 

 

Бутилков крик 50 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Капацитет 50 тона Мин.височина 250мм Височина на 
повдигане 180мм Макс, височина 480мм 

Цена 100 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

Бутилков крик 50 тона хидравличен H=340mm 

 

Бутилков крик 50 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Капацитет 50 тона Мин.височина 220мм Височина на 
повдигане 340мм Макс, височина 480мм 

Цена 110 лв без ДДС 

Наличен на склад! 

 

 

 

 



Бутилков крик 50 тона хидравличен H=495mm 

 

 

 

Бутилков крик 50 тона хидравличен със следните технически 
характеристики: Капацитет 50 тона Мин.височина 300мм Макс, 
височина 495мм, Тегло 20.5 кг 

Цена 115,00лв без ДДС  

Наличен на склад! 

 

Греда опора за двигател 1500мм 

 

Греда опора за двигател 1500мм Товароподемност : 500 кг Дължина : 1500 
мм Регулиране на захвата : 150 мм Тегло:26 кг Предлагаме ви 
професионални Машини за гуми и Подемници на уникални цени - 
посетете ни , за да се докоснете до високо качество и гаранция без 
компромис! 

Цена 89 лв без ДДС        Налични на склад!  

                                   



 Греда опора за двигател 1800 мм 

 

Греда опора за двигател 1800 мм наричана също Греда за двигатели с два 
винта Товароподемност 500 кг. Дължина 1800 мм. Собствено тегло : 29 кг 
Размери на опаковката: 1840-180-200мм 

Цена 105,00 лв без ДДС 

Налична на склад! 

                                 Автоматични макари 

Макара с маркуч за въздух – автоматична 

 

Макара с маркуч за въздух, автоматична с възможност да се 
монтира на стена, както самостоятелна макара, така и в комплект 
от 3бр, 5 бр макари за въздух, електричество, масло и др. 
Макара, с маркуч за масло, автоматична, за стена, 1/2, 10m, 
APAC, 2000psi Със стойка, предназначена за монтаж на: - стена, 
под, таван Прибиране и законтряне в желано положение Открита 
с размер: - 500 х 490 х 230 mm Дължина на маркуча: - 10.0 m 
Диаметър на маркуча: - 1/2" Размер на връзките: - 1/2" Макс. 
налягане: - 240Bar                            Цена : 89 лв без ДДС 



Макара с маркуч за вода – автоматична 

 

Макара с маркуч за вода - автоматична Дължина на кабела: 10 м 
Напрежение: 230 V / 50 Hz Максимална мощност: 2750 W 
(напълно опънат кабел) Максимална мощност: 1000 W (с навит 
кабел) За монтаж на стена или таван с въртене на 180° 
Автоматично навиване Заключващ механизъм по посока на 
часовниковата стрелка Висококачествен удароустойчив, 
полипропиленов корпус 

Цена : 89 лв без ДДС 

Налични на склад! 

Макара с маркуч за електричество – автоматична 

 

Макара с маркуч за електричество - автоматична Дължина на 
кабела: 10 м Напрежение: 230 V / 50 Hz Максимална мощност: 
2750 W (напълно опънат кабел) Максимална мощност: 1000 W (с 
навит кабел) За монтаж на стена или таван с въртене на 180° 
Автоматично навиване Заключващ механизъм по посока на 



часовниковата стрелка Висококачествен удароустойчив, 
полипропиленов корпус 

Цена: 89 лв без ДДС 

Налични на склад! 

Кутия за 3 бр Автоматична макара  

 

Кутия за Автоматична макара с 3 гнезда, която има опцията да се 
монтира на стена, под .. Кутия за Автоматична макара може да 
бъде във вариант с 3 гнезда и 5 гнезда, изработена е от плътен 
полиамид, устойчив на атмосферни влияния. Клиента може сам 
да прецени какви макари са му необходими за монтаж в кутията 
и да си ги закупи отделно за монтаж. 

Цена: 115 лв без ДДС 

Налични на склад! 

Кутия за 5 бр Автоматична макара  

 

 



Кутия за Автоматична макара, която има опцията да се монтира 
на стена, под .. Кутия за Автоматична макара може да бъде във 
вариант с 3 гнезда и 5 гнезда, изработена е от плътен полиамид, 
устойчив на атмосферни влияния. Клиента може сам да прецени 
какви макари са му необходими за монтаж в кутията и да си ги 
закупи отделно за монтаж. 

Цена: 340 лв без ДДС! 

Налични на склад! 

 

 Тежести за баланс на автомобили 

 

E1-5 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 5 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, СТОМАНЕНИ 
ДЖАНТИ, НЕБОЯДИСАНИ 2,50 

F1-10 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 10 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, НЕБОЯДИСАНИ 5,00 

F1-15 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 15 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, НЕБОЯДИСАНИ 7,00 

F1-35 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 35 ГР./50 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, НЕБОЯДИСАНИ 10,00 

F1-40 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 40 ГР./50 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, НЕБОЯДИСАНИ 11,00 

F1-45 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 45 ГР./50 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, НЕБОЯДИСАНИ 13,00 

F1-5 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 5 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, НЕБОЯДИСАНИ 4,00 

F2- 20 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 20 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 16,00 

F2-10 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 10 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 8,00 

F2-15 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 15 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 12,00 

F2-25 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 25 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 20,00 



F2-35 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 35 ГР./50 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 14,00 

F2-40 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 40 ГР./50 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 16,00 

F2-45 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 45 ГР./50 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 18,00 

F2-5 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 5 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 4,00 

FE1 5+10 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 5 + 10 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЛЕПЯЩИ, 
ПОЦИНКОВАНИ 25,00 

FE1 5+12 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 5 + 12 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЛЕПЯЩИ, 
ПОЦИНКОВАНИ 25,00 

FE-5 ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 5 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЛЕПЯЩИ, БОЯДИСАНИ  

FE-5+10 ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 5 + 10 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЛЕПЯЩИ, БОЯДИСАНИ 25,00 

   

Е1-10 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 10 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ, НЕБОЯДИСАНИ 5,00 

Е1-45 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 45 ГР./50 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, СТОМАНЕНИ 
ДЖАНТИ, НЕБОЯДИСАНИ 10,00 

Е2-10 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 10 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 5,70 

Е2-15 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 15 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 8,60 

Е2-25 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 25 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, 
СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 14,30 

Е2-35 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 35 ГР./50 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, СТОМАНЕНИ 
ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 10,00 

Е2-40 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 40 ГР./50 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, СТОМАНЕНИ 
ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 11,40 

Е2-5 
ТЕЖЕСТ ЗА БАЛАНС 5 ГР./100 БР. В КУТИЯ ЗА НАБИВАНЕ, СТОМАНЕНИ 
ДЖАНТИ, БОЯДИСАНИ 2,86 

 

Колани въжета за тегленена автомобили 

 
Апекс код Колан (сапан) плосък с уши:  над 9 бр. до 9 бр. 

K10028 1т/1м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  2,02  2,24 
K10029 1т/2м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  3,58  3,98 
K10093 1т/3м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  5,11  5,68 
K10030 1т/4м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  6,76  7,51 
K10031 2т/1м - зелен (60мм ширина на лентата)  3,98  4,42 
K10058 2т/2м - зелен (60мм ширина на лентата)  7,10  7,89 



00089 2т/3м - зелен (60мм ширина на лентата)  9,96  11,07 
K10032 2т/4м - зелен (60мм ширина на лентата)  12,58  13,97 
K10033 2т/5м - зелен (60мм ширина на лентата)  15,22  16,92 
K10018 2т/6м - зелен (60мм ширина на лентата)  17,81  19,79 
00105 3т/2м - жълт (90мм ширина на лентата)  11,15  12,39 
00106 3т/3м - жълт (90мм ширина на лентата)  15,22  16,92 

K10059 3т/4м - жълт (90мм ширина на лентата)  19,02  21,13 
00118 3т/5м - жълт (90мм ширина на лентата)  23,12  25,69 

K10057 3т/6м - жълт (90мм ширина на лентата)  26,91  29,90 
K10019 3т/8м - жълт (90мм ширина на лентата)  35,07  38,96 
K10095 4т/2м - сребрист (120мм ширина на лентата)  14,54  16,15 
00169 4т/3м - сребрист  (120мм ширина на лентата)  20,53  22,81 
00168 4т/4м - сребрист  (120мм ширина на лентата)  26,01  28,90 

K10096 4т/5м - сребрист  (120мм ширина на лентата)  31,55  35,05 
00121 4т/6м - сребрист  (120мм ширина на лентата)  36,83  40,92 

K10097 5т/2м - червен  (150мм ширина на лентата)  18,88  20,98 
K10098 5т/3м - червен  (150мм ширина на лентата)  20,81  23,12 
K10060 5т/4м - червен  (150мм ширина на лентата)  35,07  38,96 
K10099 5т/5м - червен  (150мм ширина на лентата)  42,70  47,45 
K10034 5т/6м - червен  (150мм ширина на лентата)  50,32  55,91 
K10006 5т/10м - червен  (150мм ширина на лентата)  79,59  88,43 
K10103 8т/4м - син (240мм ширина на лентата)  58,61  65,13 
K10104 8т/5м - син (240мм ширина на лентата)  72,97  81,08 
K10105 8т/6м - син (240мм ширина на лентата)  86,53  96,15 
K10061 10т/4м - оранжев (300мм ширина на лентата)  80,18  89,08 
K10106 10т/5м - оранжев (300мм ширина на лентата)  98,19  109,10 
K10005 10т/6м - оранжев (300мм ширина на лентата)  116,14  129,05 

  Колан (сапан) плосък безконечен:  над 9 бр. до 9 бр. 
K10107 1т 1/2м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  1,73  1,92 
K10108 1т 2/4м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  3,27  3,64 
K10109 1т 3/6м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  4,86  5,40 
K10110 1т 4/8м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  6,40  7,11 
K10111 2т 1/2м - зелен (60мм ширина на лентата)  3,57  3,97 
K10112 2т 2/4м - зелен (60мм ширина на лентата)  6,70  7,44 
K10113 2т 3/6м - зелен (60мм ширина на лентата)  9,82  10,91 
K10114 2т 4/8м - зелен (60мм ширина на лентата)  12,95  14,39 
K10115 2т 5/10м - зелен (60мм ширина на лентата)  16,04  17,82 
K10116 2т 6/12м - зелен (60мм ширина на лентата)  19,17  21,30 
K10117 3т 1/2м - жълт (90мм ширина на лентата)  5,74  6,38 
K10118 3т 2/4м - жълт (90мм ширина на лентата)  10,60  11,77 
K10119 3т 3/6м  - жълт (90мм ширина на лентата)  15,49  17,21 
K10120 3т 4/8м - жълт (90мм ширина на лентата)  20,34  22,60 
K10121 3т 5/10м - жълт (90мм ширина на лентата)  25,24  28,04 
K10122 4т 1/2м - сребрист (120мм ширина на лентата)  7,54  8,38 
K10123 4т 2/4м - сребрист (120мм ширина на лентата)  13,94  15,49 



K10124 4т 3/6м - сребрист (120мм ширина на лентата)  20,34  22,60 
K10125 4т 4/8м - сребрист (120мм ширина на лентата)  26,75  29,72 
K10126 4т 5/10м - сребрист (120мм ширина на лентата)  33,15  36,83 
K10127 5т 1/2м - червен  (150мм ширина на лентата)  10,19  11,32 
K10128 5т 2/4м - червен  (150мм ширина на лентата)  18,50  20,56 
K10129 5т 3/6м - червен  (150мм ширина на лентата)  26,82  29,80 
K10130 5т 4/8м - червен  (150мм ширина на лентата)  35,13  39,04 
K10131 5т 5/10м - червен  (150мм ширина на лентата)  43,45  48,28 
K10132 5т 6/12м - червен  (150мм ширина на лентата)  51,76  57,51 
K10133 8т 2/4м - син (240мм ширина на лентата)  36,83  40,92 
K10134 8т 3/6м - син (240мм ширина на лентата)  53,01  58,90 
K10135 8т 4/8м - син (240мм ширина на лентата)  69,20  76,89 
K10136 8т 5/10м - син (240мм ширина на лентата)  85,39  94,88 
K10137 8т 6/12м - син (240мм ширина на лентата)  101,57  112,86 
K10138 10т 2/4м - оранжев (300мм ширина на лентата)  46,65  51,83 
K10139 10т 3/6м - оранжев (300мм ширина на лентата)  66,96  74,40 
K10140 10т 4/8м - оранжев (300мм ширина на лентата)  87,23  96,92 
K10141 10т 5/10м - оранжев (300мм ширина на лентата)  107,53  119,48 
K10142 10т 6/12м - оранжев (300мм ширина на лентата)  127,81  142,01 

        

 

 

Укрепващи колани – Колани с тресчотка 

 

Поз. Код Продукт над 29 бр. дребно 

1 K10062 
Колан укрепващ 0.25т/4.5м с тресчотка 25 мм 
ширина - оранжев  3,15  3,50 

2 K10063 
Колан укрепващ 0.8т/4.5м с тресчотка 25 мм 
ширина - оранжев  3,51  3,90 

3 K10065 
Колан укрепващ 0.8т/5.0м с тресчотка 25 мм 
ширина - оранжев  3,78  4,20 

4 K10066 
Колан укрепващ 1.5т/6.0м (5.5+0.5м) с тресчотка и 
2 куки 35мм ширина - оранжев  7,02  7,80 

5 K10023 
Колан укрепващ 2.0т/6.0м (5.5+0.5м) с тресчотка и 
2 куки 35мм ширина - оранжев  7,74  8,60 

6 K10024 
Колан укрепващ 3.0т/6.0м (5.5+0.5м) с тресчотка и 
2 куки 50мм ширина - оранжев  9,68  10,75 



7 K10067 
Колан укрепващ 3.0т/8.0м (7.5+0.5м) с тресчотка и 
2 куки 50мм ширина - оранжев  10,08  11,20 

8 K10068 
Колан укрепващ 3.0т/10.0м (9.5+0.5м) с тресчотка и 
2 куки 50мм ширина - оранжев  11,16  12,40 

9 K10069 
Колан укрепващ 3.0т/12.0м (11.5+0.5м) с тресчотка 
и 2 куки 50мм ширина - оранжев  12,33  13,70 

10 K10070 
Колан укрепващ 5.0т/6.0м (5.5+0.5м) с тресчотка и 
2 куки 50мм ширина - оранжев  12,87  14,31 

11 K10025 
Колан укрепващ 5.0т/8.0м (7.5+0.5м) с тресчотка и 
2 куки 50мм ширина - оранжев  14,39  15,99 

12 K10013 
Колан укрепващ 5.0т/10.0м (9.5+0.5м) с тресчотка и 
2 куки 50мм ширина - оранжев  16,07  17,85 

13 K10026 
Колан укрепващ 5.0т/12.0м (11.5+0.5м) с тресчотка 
и 2 куки 50мм ширина - оранжев  17,48  19,42 

14 K10071 
Колан за теглене с 2 куки с палец 2.0т/3.5м 50мм 
ширина - оранжев  4,95  5,50 

15 K10072 
Колан за теглене с 2 куки с палец 3.0т/4.0м 50мм 
ширина - оранжев  6,62  7,35 

16 K10027 
Колан за теглене с 2 куки с палец 5.0т/4.5м 50мм 
ширина - оранжев  9,54  10,60 

17 K10091 
лента за укрепващ колан 0.8т 25 мм ширина - 
оранжев  0,32  0,35 

18 K10073 
Лента за укрепващ колан 1.5т 25 мм ширина - 
оранжев  0,52  0,56 

20 K10075 
Лента за укрепващ колан 3.0т 35 мм ширина - 
оранжев  0,64  0,70 

22 K10077 Лента за укрепващ колан 5.0т 50 мм ширина - син  0,87  0,95 

23 K10078 
Лента за укрепващ колан 8.0т 65 мм ширина - 
оранжев  1,33  1,45 

24 K10079 
Лента за укрепващ колан 10.0т 75мм ширина - 
оранжев  1,43  1,55 

25 K10080 
Лента за укрепващ колан 10.0т 100мм ширина - 
оранжев  1,43  1,55 

26 K10081 
Лента с 1 кука 2.7м за укрепващ колан 3.0т 50мм 
ширина - оранжев  3,60  4,00 

27 K10082 
Лента с 1 кука 5.0м за укрепващ колан 3.0т 50мм 
ширина - оранжев  4,50  5,00 

28 K10083 
Лента с 1 кука 9.0м за укрепващ колан 3.0т 50мм 
ширина - оранжев  6,30  7,00 

29 K10084 
Лента с 1 кука 12.0м за укрепващ колан 3.0т 50мм 
ширина - оранжев  7,20  8,00 

30 K10086 
Лента с 1 кука 2.7м за укрепващ колан 5.0т 50мм 
ширина - оранжев  7,20  8,00 

31 K10087 
Лента с 1 кука 5.0м за укрепващ колан 5.0т 50мм 
ширина - оранжев  9,00  10,00 

32 K10088 
Лента с 1 кука 9.0м за укрепващ колан 5.0т 50мм 
ширина - оранжев  10,80  12,00 

33 K10089 
Лента с 1 кука 12.0м за укрепващ колан 5.0т 50мм 
ширина - оранжев  12,60  14,00 



34 K10085 Тресчотка с 1 кука 3.0т за лента 50мм  7,20  8,00 
35 K10090 Тресчотка с 1 кука 5.0т за лента 50мм  8,10  9,00 

      

Заповядайте в нашите представителства в страната !!! 

► Пловдив Ул. "Георги Бенев" 11 - карта упътване тел. 
032/904488, факс: 032/904471, 0887556211,  0888 502 047, 0887 
727 235, 0888 281 905 Атанас Стефанов, Диана Костадинова, 
Любка Тугова, Тома Захариев; e-mail:plovdiv@apex11.com; GPS 
координати 42.165058, 24.729059 

► София ул. проф. Иван Георгов 1Б - карта упътване  02/833 50 
02, 0886 837601, 0889 308 431  - Радослав Раданов; e-mail:  
sofia@apex11.com; GPS координати 42.733374, 23.329771 

► Ямбол  карта упътване ул. Железничарска 13 - 046/624527, 
0886837605 Валери Димитров; e-mail: yambol@apex11.com; GPS 
координати 42.489 654, 26.488705  

► Плевен ул. Чаталджа 59 - карта упътване  0886521904 - 
Мартин Костов; e-mail: pleven@apex11.com; GPS координати 
43.415696, 24.625729 

 

►Варна  ул.Уста Кольо Фичето 25 Западна промишлена зона 
(Складова база Хъс ООД) 0888 385 512 Любомир Стоянов e-mail: 
varna@apex11.com; GPS координати 43.217029, 27.872348  

 

►Бургас ул.Одрин, преди разклона на кв.Долно Езерово тел.: 
0888 538 931 Петър Калоянов e-mail:burgas@apex11.com; GPS 
координати ; GPS координати 42.5223680,27,3889080 



 

 


