
« E s s e n t i a l s  f o r  t h e  B e s t ! »



> SCHNEEBERGER линейна технология – «Essentials for the Best!»

> Световно присъствие

От много години името

SCHNEEBERGER се свързва с

модерни линейни технологии в

уредо- и машиностроенето.

Благодарение на дългогодишния

опит и последователното

акцентиране върху линейните

технологии сме в състояние да

предложим на нашите клиенти

решения с технически и

икономически предимства.

Съгласно нашето мото «Essentials 

for the Best!» ние се съобразяваме 

с актуалните и латентни

потребности на световните

лидери в бранша на нашите

пазари и така приемаме

технологичните тенденции като

отправна точка за нашата

развойна дейност.

Световното присъствие чрез силни търговски и представителни

организации гарантира близост до клиентите във всички

индустриално развити страни. Заедно с всеобхватните логистични

дейности е гарантирано и интензивното съдействие на място още

на етапа на проектиране и конструиране.

Роггвил, Швейцария

Хеб, Чехия

Хьофен, Германия

ДРУЖЕСТВА НА SCHNEEBERGER 

ТЪРГОВСКИ БЮРА НА SCHNEEBERGER

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА SCHNEEBERGER

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА SCHNEEBERGER В САЩ

•
•
•
•
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> Основни компетенции на SCHNEEBERGER

> Водене – Измерване – Задвижване

Комплексна компетентност за кинематика

Асортиментът на нашите стандартни продукти обхваща

цялостния спектър за решаване на Вашите задачи за

преместване: от хиляди пъти проверените линейни

направляващи, през интегрираните измервателни системи и

елегантно решените компактни модули, до многоосните

платформи за точни движения. 

Изхождайки от нашите съществуващи стандартни

компоненти и системи, ние сме в състояние с минимални

развойни инвестиции, да изработим комплексни решения за

конкретни случаи на приложение.

В лицето на SCHNEEBERGER имате партньор на

Ваша страна, който може да Ви предложи добре

премислени решения и многостранно Know-how за

всички Ваши модули за движение и позициониране.

Приложно Know-how

Ние разполагаме с разностранни и дълбоки

специализирани знания, резултат от много успешни

проекти в различни отрасли на промишлеността.

Заедно с клиентите развиваме оптимални продукти

от стандартния асортимент или разработваме

оригинални решения за конкретния случай.

Развойно Know-how

Благодарение на дългогодишния опит и

акцентирането върху линейните технологии, ние сме

в състояние непрекъснато да развиваме нашите

продукти и решения и така да предоставяме на

нашите клиенти технически предимства.

Пресмятанията по метода на «Крайните елементи»

и 3D-моделирането ни дават възможност, още преди

изработването на прототип, да се преценят

желаните резултати.

Производствено Know-how

Много прецизното изработване на компонентите,

както и монтирането на възлите и готовите машини

е резултат от дългогодишния опит на нашата фирма.

Цялостният производствен процес подлежи на

безкомпромисни и съобразени с конкретното

приложение изпитания и контрол.
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Нашите продукти успешно се внедряват в

най-различни приложения. Вижте тук някои

впечатляващи решения:

Едновременно водене и измерване

С MONORAIL AMS SCHNEEBERGER предлага комплексен

продукт, даващ възможност функциите измерване и

водене да се осъществят в един възел. Така се намаляват

термичните отклонения, тъй като измервателната и

водещата системи могат да се поставят в близост до

обработващия процес. Предимствата от високоточното и

кораво ролково водене, както и точността и надеждността

на измервателната система допринасят за това, че

продуктът, както е в примера с шлифовъчни машини, може

да се приложи на места с екстремни изисквания.

> Продуктите на SCHNEEBERGER в действие
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Ускорения до 300m/s2

Линейната направляваща FORMULA-S беше създадена

специално за приложения при повишени изисквания, например

при ускорения, осцилация, вертикален монтаж и прочие. При

конкретното приложение в захранващ автомат, тези свойства са

използвани изцяло. Благодарение на FORMULA-S при този

случай напълно се предотвратява появата на ефект

«Изместване на сепаратора».

FORMULA-S осигурява и приложение «Движение без мазане».

Така може да се получи голяма дълготрайност при работа без

мазане.
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Амбициозно сме се заели с по-нататъшното развитие на

продуктите, на асортимента, на производствената

структура и логистика, за да можем в бъдеще да

предоставим на клиентите на SCHNEEBERGER по-

икономични и по-ефективни продукти.

Повече WAFER (уейфъри) за час

С NanoX SCHNEEBERGER Ви предлага нов вид позиционираща

система, която може значително да съкрати продължителността

на цикъла при контрола на WAFER. И това е постигнато с

напълно завършен, по-лесно интегриращ се стандартен продукт,

без конкуренция по отношение на цена и производителност. В

комбинация с «High-End Controller» възможностите на NanoX се

използват пълноценно. 

> Продуктите на SCHNEEBERGER в действие
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Комплексна компетентност в машиностроенето

На 4-координатен портален обработващ център се изработват печатни платки. Тази

машина определя нивото в своята класа по отношение на производителност и

точност при висока  надеждност и минимално обслужване. Вградените задвижвания

са с висока динамика. Въпреки действащите върху корпуса и направляващите сили и

моменти, точностите на позициониране на пробивните глави са в микронния

диапазон. За корпуса това означава много високи изисквания по отношение на

термичната стабилност и коравина и същевременно голяма демпфираща способност.

Избраната комбинация от полимербетон и интегрални направляващи на

SCHNEEBERGER удовлетворява поставените високи изисквания.

Нашите MONORAIL се характеризират с голяма коравина, голяма статична и

динамична товароносимост, голяма плавност на движението, както и с уплътнение на

количките от всички страни. За потребителя MONORAIL е икономически ефективно

водене с търкаляне, което отговаря на изискванията на модерното машиностроене. 
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От стандартни компоненти…

С нашите високоточни и надеждни стандартни

компоненти покриваме широко поле от приложения на

линейни направляващи.

Специфични за клиента решения или разширяване на

функционалните възможности можем да реализираме

при атрактивни условия.

Без значение как организирате своя производствен процес, SCHNEEBERGER

е компетентен доставчик и партньор във всяка проектна фаза.

Ние Ви доставяме дефинираните от Вас компоненти или с удоволствие Ви

подкрепяме комплексно още при проектирането, респ. при конструирането на

машините. Ние владеем цялостния кинематичен процес до окончателно

изградената машина.

…чрез високоинтегрирани позициониращи

системи…

Нашите стандартизирани системи и платформи

предлагат икономически ефективни решения за

Вашите случаи на позициониране. Вие печелите една

перфектна система за движение, която лесно се

интегрира във Вашия случай на приложение.
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> Свържете се с нас във връзка с Вашите производствени задачи 

Опростени доставки и облекчено

производство

Предоставете на нас цялостния производствен процес

на системата и намалете така Вашата собствена

заетост и ангажираните с това ресурси. Наша основна

задача е, да Ви осигурим повече гъвкавост и да

минимизираме рисковете.

…до крайния монтаж на машините

Нашата обща цел е качеството на крайния

продукт. От неповторимите възможности на

владеене на кинематичните предизвикателства и

достигайки до телата на машините от

полимербетон, се разкрива по-голяма гъвкавост за

иновативни системни решения.
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MONORAIL BM
със сачми 
Типове BMA, BMB, BMC, BMD, BME,

BMF, BMG
Размери BM 15, 20, 25, 30, 35, 45

Интегрални  направляващи
MONORAIL

MONORAIL MR
с ролки 
Типове MRA, MRB, MRC, MRD, MRE
Размери MR 25, 35, 45, 55, 65, 100

> Нашите стандартни продукти
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> Водене стр. 9-11
> Водене и измерване стр. 12
> Позициониране стр. 13
> Позициониране със задвижване стр. 14-15

MONORAIL BZ
със сачми
Типове BME
Размери BZ 25, 35

MONORAIL-Характеристики 

BM MR

Товароносимост

Коравина

Точност на измерване

Дълготрайност

Кинематична точност

Съпротивление при движение

Високи скорости

Лесен монтаж и поддръжка

Изисквания към точността и
коравината на околната структура

Интегрирана измервателна система

Интегрирана зъбна рейка

max. min.
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Миниатюрни направляващи
MINIRAIL

MINIRAIL стандартни размери
със сачми
Тип MN
Размери MN 7, 9, 12, 15

MINIRAIL широки размери
със сачми
Тип MN
Размери MN 14, 18, 24, 42

MINIRAIL-свойства

стандартни широки

Товароносимост

Коравина

Кинематична точност

Изисквания към точността и 
коравината на околната структура

Високи скорости

Високи ускорения/осцилации

Приложимост при чисти помещения 
и във вакуум

Корозионна устойчивост

Взаимозаменяемост на количките

max. min.
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Тип RN
Ролкови
Дължини50 до 1500 mm
Размери 3, 4, 6, 9, 12
FORMULA-S
Движение без мазане -
Dry Runner

Тип RNG 
Ролкови
Дължини50 до 1500 mm
Размери 4, 6, 9, 12
FORMULA-S
Движение без мазане -
Dry Runner

Тип M/V
Иглени 
Дължини100 до 1500 mm
Размери 3015, 4020, 5025,

6035, 7040, 8050 

Линейни направляващи

> Нашите стандартни продукти

Тип SR
Ролкови
Дължини 32 до 200 mm
Размери 2, 3, 6, 9, 12

Направляващи елементи с рециркулация на търкалящите тела

Свойства на линейните направляващи

Тип R Тип R Тип RN Тип RNG Тип N/O Тип M/V
(сачми) (ролки) (ролки) (ролки) (игли) (игли) 

Товароносимост

Кинематична точност

Коравина

Принудително водене на сепаратора

Изисквания към точността и 
коравина на околната структура

Възможност за работа без мазане

Необходима площ

max. min.

Свойства на елементите с рециркулация

Тип SK Тип SKD Тип SKC Тип SR Тип NRT

Товароносимост

Кинематична точност

Коравина

Изисквания към точността и 
коравината на околната структура

Възможност за работа без мазане

Високи работни температури

max. min.

> Водене стр. 9-11
> Водене и измерване стр. 12
> Позициониране стр. 13
> Позициониране със задвижване стр. 14-15
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> Нашите стандартни продукти

MONORAIL AMS инкрементална
Типове ролкови MONORAIL MR
AMSA-30, AMSA-3A, AMSD-3A
Размери MR 25, 35, 45, 55, 65

MONORAIL AMS абсолютна
Типове ролкови MONORAIL MR
AMSABS-3A
Размери MR 25, 35, 45, 55, 65

MONORAIL AMS дълга
Типове ролкови MONORAIL MR
AMSA-3L
Размери MR 25, 35, 45, 55, 65

MONORAIL AMS инкрементална
Типове сачмени MONORAIL BM
AMSA-4A, AMSD-4A
Размери BM 15, 20, 25, 30, 35, 45

Интегрирана измервателна система
MONORAIL AMS

Свойства на MONORAIL AMS

Тип Тип Тип Тип Тип Тип Тип
AMSA-30 AMSA-3A AMSA-4A AMSD-3A AMSD-4A AMSABS-3A AMSA-3L

Точност на движението

Високи скорости

Лесен монтаж и поддръжка

Подходящи за MONORAL MR

Подходящи за MONORAIL BM

1Vss интерфейс

Дигитален интерфейс

max. min.

> Водене стр. 9-11
> Водене и измерване стр. 12
> Позициониране стр. 13
> Позициониране със задвижване стр. 14-15
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> Нашите стандартни продукти

Линейни маси

Тип NKL
Еднокоординатно изпълнение
Лека серия
Основни елементи от алуминий
Дължини от 25 до 410 mm
Ходове от 10 до 280 mm
FORMULA-S
Движение без мазане 
- Dry Runner

Тип NFM
Еднокоординатно изпълнение
Елементи на масата от алуминий
Дължини от 75 до 250 mm
Ходове от 25 до 150 mm

Тип NDN
Еднокоординатно изпълнение
Неръждясваща стомана
Дължини от 10 до 80 mm
Ходове от  5 до 70 mm

Тип MS
Еднокоординатно изпълнение
Неръждясваща стомана
Дължини от 10 до 130 mm
Ходове от 6 до 103 mm
FORMULA-S стандарт за
всички размери 7-15

Свойства на линейните маси

Тип ND Тип NDN Тип NK Тип NKL Тип MS

Товароносимост

Коравина

Кинематична точност

Опция за принудително водене 
на сепаратора

Олекотена конструкция

Корозионна устойчивост

Ускорение/осцилация

max. min.

> Водене стр. 9-11
> Водене и измерване стр. 12
> Позициониране стр. 13
> Позициониране със задвижване стр. 14-15
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> Нашите стандартни продукти

MINIMODUL

Размери (MINIRAIL): 9, 15, 42 mm

Mаксимални ходове: до 886 mm

Скорост на движение: до 5 m/s

Точност на движението до 1m: < 5µm

Задвижване: зъбен ремък

Обобщение на Вашите предимства:

» Доказани технологии и прецизност на направляващите

SCHNEEBERGER MINIRAIL

» Надеждно задвижване посредством зъбен ремък за

постоянно високи скорости

» Много компактна конструкция

» Малко напречно сечение с най-малката височина на

профила (10 – 16mm) на пазара

» Висока точност и стабилност благодарение на

директната връзка на шина и количка

» Висока коравина благодарение на използването на

изпитаните направляващи MINIRAIL

» Отделни детайли от корозионно устойчиви материали

» Малки разходи при монтаж поради липсата на

свързващи елементи между околната структура и

MINIRAIL- направляващата

> Водене стр. 9-11
> Водене и измерване стр. 12
> Позициониране стр. 13
> Позициониране със задвижване стр. 14-15
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> Нашите стандартни продукти

High-End позиционираща платформа за контрол на WEFER

SCHNEEBERGER разполага с една

гъвкава и извънредно прецизна

позиционираща платформа за най-високи

изисквания относно точност и коравина.

Благодарение на превъзходна

конструкция и многократно утвърдените

в ежедневието компоненти на

SCHNEEBERGER, тази ценово

оптимизирана платформа предлага

изключително корава механика,

независимо от позицията и гарантира

максимална ефективност в областта на

нанометрите.

Преглед на Вашите предимства:

» Ниски начални разходи

» Ниски разходи за вграждане

» Податливост от само няколко

нанометъра, независимо от

положението

» Постоянно висока скорост на движение

» Малко грешки при позициониране

» Повече WAFER за час!

На базата на позициониращата платформа на SCHNEEBERGER

ние Ви предлагаме индивидуални решения, които не само могат

да бъдат доставени по-бързо, но позиционират за недостигнати

до сега време и стабилност.

Благодарение на тези изключителни  възможности на

движенията Вие постигате по-къси циклови времена, по-високо

качество и заедно с това висока продуктивност.

Време

Х
о
д

време за движение

Система SCHNEEBERGER

Други системи

В
р
е
м
е

 н
а

 з
а
ти

х
в
а
н
е

В
р
е
м
е

 н
а

 з
а
ти

х
в
а
н
е

> Водене стр. 9-11
> Водене и измерване стр. 12
> Позициониране стр. 13
> Позициониране със задвижване стр. 14-15
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> Нашите комплексни позициониращи системи

Какво можете да очаквате от нас

Консултиране. Още от самото начало един

компетентен събеседник.

Нашата цел е, да работим заедно с клиента още в

началната фаза, за да осъществим максимална

комплексност на системата. При това Вие печелите от

нашия опит и от нашия технологичен напредък в

развитието на комплексни позициониращи системи. За

първоначален контакт на Ваше разположение са нашите

представители на място.

Развитие. Интелигентни решения на Вашите проблеми.

Нашият инженерингов екип разработва системи, които

решават най-предизвикателните задачи. С големите

възможности на 3D CAD всички компоненти на

съоръжението се конструират реалистично и могат да се

симулират. Така определяме многостранно възможните

проблеми още в конструкцията и разработваме

оптимирани решения.

Изработване и серийно

производство. Прецизност и

надеждност.

Високопрецизната изработка на

структурните елементи и монтажа на

възлите е една натрупана с годините

компетентност на SCHNEEBERGER. В

тази област разполагаме с

технологично недостигнато Know-how.

Възли за работа в чисти помещения

или във вакуум ние монтираме в

нашите специализирани монтажни

клетки със степен на чистота 1’000. 

За да можем да изпълняваме желаните

срокове, процесът се съкращава до

възможно най-кратко оптимирано

време. Модерни работни технологии,

като Just-In-Time, Kanban както и

самостоятелно разработени

инструменти за гъвкаво планиране

(SAP) ни позволяват  да реагираме гъвкаво и

бързо на желанията на клиентите.

Логистика. Един важен елемент от нашия

продукт.

Логистиката – особено тази в екстремното

производство на полупроводници – изисква

висока степен на гъвкавост. Затова поддържаме

интензивни логистични контакти с нашите

клиенти. Чрез нашите активни  логистични

връзки сме в състояние да правим предложения,

които отговарят на различните изисквания за

надеждност и гъвкавост. Ние разбираме нашата

работа в претенциозната област на логистиката

така– проверете ни, ние с удоволствие ще Ви

докажем.

Съдействие. Винаги когато се нуждаете от нас.

Ние предлагаме по всяко време на нашите

клиенти компетентно, професионално

съдействие. Независимо дали на място, чрез

нашата интернационална мрежа или посредством

модерните средства за комуникация – ние се

грижим за Вас. Нашите клиенти ценят нашия

отворен и честен начин на контактуване. Ние

наистина сме горди с това, че имаме

възможността ежедневно да обновяваме и

поддържаме дълготрайно партньорство. За нашия

ангажимент получихме «Partnership Award» от

KLA-Tencor.
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> Нашите комплексни позициониращи системи

Област производство на полупроводници

SCHNEEBERGER изгражда специални системи по

клиентски поръчки, които са определящи за

производствените процеси в полупроводниковата

индустрия. Със своите микроскопични структури,

продуктите трябва многостранно и точно да бъдат

контролирани. Само така могат икономично да се

произвеждат по-бързи процесори и по-големи чипове

за памет от досега съществуващите.

Модерните производствени процеси при

интегралните схеми се приближават до техническите

граници на възможното. Непрекъснато се развиват

нови методи, с цел, все повече да се подобряват и

ускоряват производствените процеси. Такива нови

методи и получените в резултат полупроводникови

схеми постигат в началната фаза често само

скромен ефект. Тъй като при производствените

съоръжения се залага много на икономически

ефективното натоварване, контролът на

качеството и активното въздействие върху

производствения процес в зависимост от

резултата добиват все по-важно значение.

Като производител на системи за контрол на

качеството SCHNEEBERGER заема значима

роля в полупроводниковата индустрия.

Изискванията към резолюцията и прецизността

на измервателните и видеосистеми растат

заедно с напредващото миниатюризиране на

полупроводниковите структури. В резултат на

своята централна функция в производствения

процес, тези позициониращи системи

позволяват масовото производство на

полупроводникови схеми и обуславят

икономическата ефективност на тези, струващи

милиарди, производствени линии.
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Област голямогабаритни системи

Голямогабаритните системи, които

SCHNEEBERGER произвежда за

производството на плоски екрани или за

производството на печатни платки, могат

да бъдат така прецизно и стабилно

изградени, както се изисква от нашите

клиенти, само благодарение на

дългогодишното Know-How. Контрастът на

големите размери на системите и

микроскопичните възли на контролните

структури е най-голямото

предизвикателство при изграждането им.

Крайният продукт в голямогабаритните

производства често се подлага на тестване

още преди експедирането и зареждането.

Визуалният контрол на видеосистемите

между отделните производствени етапи и в

края на производството е важна част от

контрола на качеството при производителя.

Един електротест в края на

производството обикновено се заплаща и

изисква пълните CAD-данни както и

теставтомат, който да захрани и тества

всички сигнални пътеки. Оптическите

тестове са сравнително по-бързи и евтини и

могат благодарение на системите на

SCHNEEBERGER да се проведат с много

висока точност. Това дава на

производителите на голямогабаритни

продукти значително икономическо

предимство.

Автоматичната оптична проверка на плоски

екрани и печатни платки се утвърди в

последните години като  стандартен метод.

Благодарение на High-End

позициониращите системи на

SCHNEEBERGER производителите на

такива уреди за проверка стоят на върха на

техническите постижения. Както при

камерите, така и при сканиращите системи

нашите позициониращи съоръжения

задоволяват най-високите изисквания.



SCHNEEBERGER полимербетон

Полимербетонът на SCHNEEBERGER не е само

алтернатива на досегашните чугунени отливки или

стоманени конструкции, но в много случаи е

ненадминатото технологично решение. Това се

изявява особено в икономически аспект:

съоръженията от полимербетон на SCHNEEBERGER

имат кратък срок за доставка и са до 30% по-евтини.

Нашият дългогодишен опит с полимербетон и

многостранното му приложение ни правят един силен

партньор за производители на машини и съоръжения.

И това още в етапа на конструиране; защото

благодарение на Метода на крайните елементи

можем да симулираме влиянието на натоварванията,

динамичните и статични деформации, както и да

проверим желаните свойства на елементите, без

изработване на трудоемки прототипи.

Монтаж в областта на микроните

Всеки машиностроител знае, че монтажът на линейните

направляващи с точност до няколко микрона е

претенциозен работен процес. За нас той е основно

умение, подкрепено от специализирани технологии и

процеси, които гарантират необходимата прецизност и

повтаряемост. Ние разполагаме с богато Know-how на

мястото на свързване минерална отливка с линейните

направляващи.

> Нашите специализирани продукти по клиентска заявка

XZ

Y

0.217

-0.192

0.192
0.149
0.107
0.064
0.021

-0.021
-0.064
-0.107
-0.149
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Специфични комплексни решения

Вашите предимства накратко:

» Многостранното Know-how в областта на

полимербетона и позиционирането предлага

възможно най-голямата област на приложение

за специфични клиентски  и икономически

ефективни цялостни решения

» Тясното обвързване на линейните технологии и

отливките от полимербетон дава възможност

за гъвкаво развитие на решения «по поръчка».

» Инженерното Know-how на нашите специалисти

обхваща цялото решение

» Като клиент Вие печелите от най-ефективните

взаимно обвързани процеси; от концепцията

през производството до доставката на

готовите за вграждане елементи

Оптимирането на логистичните процеси, както и

постоянното подобряване и опростяване на

производствените и монтажни процеси са важни

икономически фактори в машиностроенето.

Нашите инженерни и производствени компетенции

обхващат цялостния процес за изграждане на

всички елементи. Започват от позициониращата

система с управляващия модул и задвижване през

телата от полимербетон и достигат до окончателния

монтаж на основната машина. Тези широкообхватни

умения на SCHNEEBERGER гарантират оптимално

използване на средствата и възможно най-добро

приложение на съвременните технологии.
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Специални компоненти по Ваши задания

> Нашите продукти за специфични приложения

По-нататъшна информация за нашите

продукти, приложения, както и чертежи

можете да намерите на нашата Уеб-

страница.

> www.schneeberger.com

Специални условия понякога изискват

специализирани решения. Направлението на

SCHNEEBERGER за специални компоненти е

гъвкав производствен отдел, специализиран в

рационално производство на продукти по поръчка

на клиента.

Ние произвеждаме за Вас по Ваша спецификация

по пазарни цени търкалящи направляващи,

плъзгащи направляващи и зъбни гребени:

» за машиностроенето, за автоматизацията, за

дървообработването, за електронната

индустрия и измервателната техника

» модифицирани стандартни изпълнения като

единични бройки и серии

» резервни части за ремонт

По клиентска заявка частите се произвеждат със

стандартна или специална точност. 

При това ние Ви гарантираме кратко време за

изработване на прототипите, както и спазване на

сроковете при серийно производство.

Асортиментът обхваща:

» Линейни търкалящи направляващи със

специални размери

» Линейни плъзгащи направляващи с различни

покрития

» Специални детайли
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ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА SCHNEEBERGER
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Австрия

Haberkorn 
Antriebstechnik
Modecenterstr. 7
1030 Wien

Tel. +43 174 074 0

Fax +43 174 074 1389 
E-Mail:
info.wien@haberkorn.com

Босна/Херцеговина/
Словения/Сърбия/
Черна Гора
Haberkorn
ULMER d.o.o.
Vodovodna ul. 7
2000 Maribor

Tel. +386 2 320 67 10

Fax +386 2 320 67 30
E-Mail:
info@ulmer.si

България

Atlas Technik EOOD
BG-1612 Sofia, PK 51
Bulgaria
Hippodroma, Bl.139B, 
Eing.A, App.6

Tel. +359 2 859 76 81
Mobile +359 885 232 595
Fax +359 2 859 76 81
E-Mail:
al_popoff@atlas-technik.com

Хърватия

HABERKORN Ulmer CRO
d.o.o.
Dr. Franje Tudmana 16
10431 Sveta Nedelja
Croatia

Tel. +01 3335 870

Fax +01 3373 902
E-Mail:
info@haberkorn.hr

Дания

HERSTAD + PIPER A/S
Jernholmen 48c
2650 Hvidovre

Tel. +45 36 77 40 00

Fax +45 36 77 77 40
E-Mail:
mail@herstad-piper.dk

Франция

Baret
16-20 rue des Frères 
Bertrand
69632 Vénissieux

Tel. +33 478 773 232

Fax +33 478 009 000
E-Mail:
baret@baret.fr

Axmo Précision
ZI de la Moinerie
Rue du Roussillon
91222 Brétigny sur Orge

Phone +33 160  849 075

Fax +33 160  853 155 
E-Mail:
info@axmo.fr

Финландия

EIE Maskin Oy
PL, 80 Asematie 1
10601 Tammisaari

Tel. +358 19 223 91 00
Fax +358 19 223 91 99
E-Mail:
info@eie.fi

Германия

Fröhlich & Dörken GmbH
Stefansbecke 44
45549 Sprockhövel

Tel. +49 2339 1230
Fax +49 2339 1230
E-Mail:
antriebstechnik@fud.de

Унгария

Brammer Magyarország Kft.
Pesti út 89
2700 Cegléd

Tel. +36 535 000 41
Fax +36 535 001 67 
E-Mail:
office@brammer.hu

Brammer Magyarország Kft.
Mészáro L. u. 13
Györ,  9023

Tel. +36 96 516-0
Fax +36 96 516-281
E-Mail:
office@brammer.hu

Холандия

Stamhuis
LINEAIRTECHNIEK B.V
Postbus 84
Wetering straat 9
NL-7390 AB Twello

Tel. +31 571 27 20 10    
Fax +31 571 27 29 90
E-Mail:
info@stamhuislineair.nl

Норвегия

Elmeco AS
Tvetenveien 164
0671 Oslo

Tel. +47 67 57 22 70     
Fax +47 67 57 22 80
E-Mail:
elmeko@elmeko.no

Полша

TECHNIKA LINIOWA
ROLLICO Rolling 
Components Sp.j.
Ul. Cegielniana 21
42-700 Lubliniec

Phone +48 34 351 04 30
Fax +48 34 351 04 31
E-Mail:
info@rollico.com

Тайван

Ever Bright Precision Ldt.
1F, nr. 52,
Lane 10 Chi-hu Road
114 Taipei
Taiwan, Republic of China

Tel. +886 2 2659 5586
Fax +886 2 2659 5587
E-Mail:
sales@everbright.com.tw

Сингапур/Индонезия/
Тайланд/Малайзия
Servo Dynamics
Kaki Bukit Road 1 No. 10
#01-30 Kaki Bukit Park
416175 Singapore

Tel. +65 6844 0288
Fax +65 6844 0070
E-Mail:
servodynamics@servo.com.sg

Корея

LiATO Korea Inc.
12-15, Moonhyung-Ri,
Opo-Eup
Kwangjoo-City
464-894 Kyonggi-Do

Tel. +82 31 766 1434(6)
Fax +82 31 766 1438
E-Mail:
info@liato.co.kr

Jeda Industries Ltd.
640-12, Gojan-dong
Namdong-Gu (Namdong 
Ind, Zone 71B-13L)
Incheon

Tel. +82 32 7220 155
Fax +82 32 8219 502
E-Mail:
luboinc@luboinc.co.kr

NUMACS Corporation Ltd.
Rm303, Namdong building,
987-11
Mansu-dong, Namdung-ku
405-204 Incheon

Tel. +82 32 461 81 10
Fax +82 32 461 81 12 
E-Mail:
casypark@unitel.co.kr

INTECH Automation Inc.
FL 13,94-46, Youngdeung-
po 7-Ga
Youngdeungpo-Ku
150-037 Seoul

Tel. +82 2 2632 6770
Fax +82 2 2632 6880
E-Mail:
intech01@kornet.net

Аржентина/Боливия/Бразилия/Чили/Колумбия/Еквадор/
Парагвай/Перу/Уругвай/Венецуела
IBATECH TECNOLOGIA LTDA.
Av. Amazonas, 976
90240 542 Porto Alegre RS
Brazil

Tel. +55 51 3337 1481
Fax +55 51 3337 5265
E-Mail:
ibacorp@iba-corp.com

Австралия/
Нова Зеландия
RJM Engineering Supplies
Tamar Street 13
VIC 3134 Ringwood

Tel. +61 398 79 4881
Fax +61 398 79 3700
E-Mail:
rjmeng@rjmeng.com.au

Южна Африка

Fischli & Fuhrmann Ltd.
P.O.Box 253
1600 Isando Transval

Tel. +27 11 974 5571
Fax +27 11 974 5574
E-Mail:
info@servodynamics.com.cn

LIATO S A (PTY) LTD
513 Wrenford Place
Hillary
4094 Durban

Tel. +27 31 464 5500
Fax +27 31 464 1255
E-Mail:
liatorr@telkomsa.net

Румъния

Theodor Trufasu
4, Burebista Blvd.
031108 Bucharest

Tel. +40 21 3166843/44
Mobile +40 744580544
Fax +40 21 3166846 

E-Mail:
info@rollico.com

Словакия

KBM, s.r.o.
Îitná 13
010 04 Îilina

Tel. +421 41 707 03 36
Mobile +421 90 525 37 21
Fax +421 41 707 03 33

E-Mail:
dsukala@kbm.sk

Испания

Brammer Iberia 
Almacén Central (C.A.D.)
Plat. D-152 Pab. 1 Pol 
Ind. Erlexte
48960 Galdacano, Vizcaya

Tel. +34 944 879 400

Fax +34 944 579 420

E-Mail:
cperez@rodause.com

Швеция

EIE Maskin AB
Box 13031
402 51 Goeteborg

Tel. +46 31 707 4800

Fax +46 31 195 255

E-Mail:
eie@eie.se

Турция

BIRLIK RULMAN
PAZ.LTD.STI.
Muhane Cad. No:16
80030 Karakoy-Istanbul

Tel. +90 212 249 54 95

Fax +90 212 244 21 40

E-Mail:
birlik@birlikrulman.com

> Европа

> Азия

> Южна Америка > Австралия / Нова Зеландия и Южна Африка



MONORAIL и AMS

Линейни направляващи и модули с 

рециркулация на търкалящите тела

Подавателни маси

MINIRAIL

AUTOMATION

КАТАЛОЗИ

Мини модули

Системи

SCHNEEBERGER полимербетон

Специални компоненти

БРОШУРИ

1
0
.1

0
5
9
/-

01
/6

1
0
/b

/S
R

O
/О

т
п
е
ч
а
та

н
о
 в

 Б
ъ

л
га

р
и
я

. 
П

р
а
в
о
т
о
 з

а
 т

е
х
н
и
ч
е
с
к
и
 п

р
о
м

е
н
и
 з

а
п
а
з
е
н
о
.

> SCHNEEBERGER – «Essent ia ls for  the  Best !»

АВСТРИЯ

Mobil +43 67 6935 1035

E-Mail:
info-a@schneeberger.com

ТЪРГОВСКИ БЮРА НА SCHNEEBERGER

ФРАНЦИЯ

Mobil +33 6 0941 6269

E-Mail:
info-f@schneeberger.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Mobil +44 77 8814 5645

E-Mail:
info-uk@schneeberger.com

ИЗРАЕЛ

Mobil +972 5 0551 7920

E-Mail:
info-il@schneeberger.com

КОРЕЯ

Mobil +82 1 6202 0971

E-Mail:
info-k@schneeberger.com

ПОЛША, СЛОВАКИЯ 
И ЧЕХИЯ

Mobil +420 6 0278 4077

E-Mail:
info-cz@schneeberger.com

РУСИЯ, БЕЛОРУСИЯ И
УКРАЙНА

Mobil +7 985 960 85 53
Mobil +38 050 407 6789
Mobil +37 529 860 0410

E-Mail:
dmitri.kozlov@schneeberger.com

ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ

Mobil +34 6 4991 9740

E-Mail:
info-es@schneeberger.com

БЕНЕЛЮКС

Mobil +31 6 5326 3929

E-Mail:
info-nl@schneeberger.com

ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ

Mobil +31 6 5326 3929

E-Mail:
info-nl@schneeberger.com

ШВЕЙЦАРИЯ

SCHNEEBERGER AG
St. Urbanstrasse 12
4914 Roggwil/BE
Tel. +41 62 918 41 11
Fax +41 62 918 41 00

E-Mail:
info-ch@schneeberger.com
www.schneeberger.com

ДРУЖЕСТВА НА SCHNEEBERGER

ЧЕХИЯ

SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik s.r.o
Průmyslový park 32/20
350 02 Cheb – Dolní Dvory
Tel. +420 354 400 941
Fax +420 354 400 940

E-Mail:
info-mineralguss@schneeberger.com

SCHNEEBERGER
ПОЛИМЕРБЕТОН

ГЕРМАНИЯ

SCHNEEBERGER GmbH
Gräfenau
75339 Höfen/Enz
Tel. +49 7081 782 0
Fax +49 7081 782 124

E-Mail:
info-d@schneeberger.com

ИТАЛИЯ

SCHNEEBERGER S.R.L.
Piazza Aldo Moro, 2
21018-Sesto Calende (VA)
Tel. +39 0331 93 2010
Fax +39 0331 93 1655

E-Mail:
info-i@schneeberger.com

САЩ

SCHNEEBERGER Inc.
11 DeAngelo Drive
Bedford, MA 01730
Tel. +1 781 271 0140
Fax +1 781 275 4749

E-Mail:
info-usa@schneeberger.com

КИТАЙ

SCHNEEBERGER (SHANGHAI) CO., LTD.
Rm 606, Sheng Gao International Building
No. 137 XianXia Road
Shanghai 200051, P.R.China
Tél. +86 21 6209 0027 / 37
Fax +86 21 6209 0102

E-Mail:
info-cn@schneeberger.com

ЯПОНИЯ

Nippon SCHNEEBERGER K.K.
Shimouma Miyagawa Bld 4F
1-49-12 Shimouma
154-0002 Tokyo
Tel. +81 3 5779 7339
Fax +81 3 3487 6010

E-Mail:
info-j@schneeberger.com

ИНДИЯ

SCHNEEBERGER India Private
Limited
Dhannur, 2nd Floor 15 Sir P M Road, 
Fort 400 001 Mumbai
Tel. +91 22 2263 2372
Fax +91 22 2263 2371

E-Mail:
info-in@schneeberger.com


