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CNC Технологии & Автоматизация

ЦЕЛТА НИ
Коректността и качеството на предлаганите от нас продукти, решения
и услуги са ключови понятия в дейността на ЕСД България. Целта ни е
дългосрочно сътрудничество, съвместна работа и допълнителни услуги в
процеса на експлоатация на закупената от нас техника.
Предлагаме на нашите клиенти и партньори достъп до продуктите,
решенията и услугите на световни производители, с които имаме
подписани договори, с всички предимства на директния контакт.
Ние доставяме висококачествени продукти, решения и услуги от областта
на CNC*& Автоматизацията, като осигуряваме компетентна, бърза и
надеждна сервизна и техническа поддръжка.

ИСТОРИЯ
Фирма ЕСД България ЕООД е създадена през 1995г.
в гр. София от инж. Емил Минков.

Да бъдем
безспорен
лидер

Всъщност фирмата стартира дейността си през
1992 година, но под името ЕСД-БУЛ ООД.

в
предлаганите
решения,
базирани
на CNC*
технологиите
& Автоматизацията

В момента екипът на фирмата се състои от
четиринадесет човека.

През 1992г. ЕСД-БУЛ започва дейността си с
двама служители.

От Ноември 2008 ЕСД България ЕООД има внедрена
Система за Управление на Качеството в съответствие
със стандарта ISO 9001:2000, а от Януари 2011 и в
съответствие със стандарта ISO 9001:2008.

за всички
наши
клиенти!

*CNC: Computerized Numerical Control / Цифрови Програмни Управления
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Направление CNC ТЕХНОЛОГИИ & АВТОМАТИЗАЦИЯ
отговаря за продуктите на HEIDENHAIN, KOVOSVIT MAS, TOS
VARNSDORF, TAJMAC-ZPS, AVIA, TRENS, Bosch Rexroth, ELGO Electronic и
Datalogic Automation. Дейността на отдела включва извършване на продажби и оказване на техническа помощ на клиентите.
Направление МАРКЕТИНГ & КООРДИНАЦИЯ
отговаря за общата пазарна стратегия и политика на ЕСД България по
отношение на всички предлагани продукти.
Направление СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
отговаря за гаранционната и следгаранционна поддръжка на всички
продукти, предлагани от ЕСД България.
дейността на отдела включва разработване и осъществяване на нашите
инженерингови проекти.
Направление ФИНАНСИ & СЧЕТОВОДСТВО
отговаря за финансово-счетоводните взаимоотношения с нашите
клиенти и доставчици.

CNC Технологии & Автоматизация

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Съдебна регистрация
Фирмено дело N 4445 / 10.03.1995г., том 279/I, стр. 164,
парт. No. 23419, Фирмено отделение на Софийски градски съд.
Идентификационен номер по ДДС
BG 831 694 267
В сила от 1 Януари 2007г., съгласно директива на Европейския съюз
77/388EEC, Параграф 22-6.

www.esd.bg
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КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ
Направление CNC ТЕХНОЛОГИИ & АВТОМАТИЗАЦИЯ
Най-надеждните металорежещи CNC машини на нашия пазар днес,
характеризиращи се с оптимално съотношение "цена/качество":
Вертикални обработващи центри - от 3-осни до 5-осни портални
Хоризонтални обработващи центри - от 3-осни до 5-осни
Мултифункционални стругово-фрезови центри
Голямогабаритни хоризонтални фрезови и пробиващи машини
(популярни под името "борверк")
Стругови обработващи центри - с наклонени направляващи и
с до 9-оси
Многошпинделни стругови автомати - с 6 или 8 шпиндела
Стругови центри с подвижно седло, тип "Швейцарски"
Универсални стругове и фрези с ЦПУ
Универсални фрези и стругове
Специални машини и технологии.
Превъзходните високотехнологични продукти на фирма HEIDENHAIN:
Цифрови Програмни Управления от серията TNC за
фрезови обработващи центри и стругово-фрезови центри
Цифрови Програмни Управления модели MANUALplus 620 и
CNC PILOT 620 за стругови обработващи центри
Ъглови, линейни и кръгови енкодери
Цифрови дисплеи за универсални металорежещи машини
Цифрови дисплеи и CNC управления за приложение в Метрологията.
Средства за автоматизация:
Задвижваща техника - серво контролери (интерфейси - аналогов,
SERCOS, Profibus, Profinet, Parallel, CANopen/DeviceNet) и
високодинамични електродвигатели (синхронни подавателни мотори,
асинхронни шпиндел мотори, линейни мотори, отворени двигатели)
Позициониращи PLC контролери
Магнитни измервателни системи за дължина и ъгъл
Системи за идентификация (индустриални бар-код скенери и RFID)
Лазерни маркиращи системи
Системи за машинно зрение
Многобройни видове сензори.
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От 8-та година
• Замяна на основни
компоненти
• Частичен и/или
основен ремонт
• Поръчка на ново
оборудване
• Разглобяване

6-та - 10-та година
• Поддръжка
• Ремонт
• Отдалечена
поддръжка
• Основен ремонт на
компоненти и части
• Модернизация

Преди продажба
• Проектно планиране
• Маркетингова информация
• Разработка на технология
• Конфигуриране на решение
и избор на продукти

1-ва година
• Обучение на персонала
• Пускане в действие
• Гаранция
• Помощ при настройка
на производството
• Оптимизация в помощ
на производството

CNC Технологии & Автоматизация

Решения и услуги
ЕСД България не просто предлага индустриални продукти.
Ние предпочитаме да обмислим детайлно всеки инженерен
проблем, макар и това да отнема повече време. Но така
получаваме обстоен и глобален поглед върху нещата.
Считаме, че перфектното интегриране на всички компоненти
от една автоматизирана система е в сферата на нашата
компетентност и отговорност. И затова резултатът е:
Интегрирано решение, което покрива всички аспекти на
поставената инженерингова задача.
За да осигурим конкурентни предимства на нашите клиенти ние
анализираме стъпка по стъпка необходимата функционалност на
дадена машина (операция по операция / движение по движение)
и съвместно работим за намиране на оптималното конкретно
решение.

2-ра - 5-та година
• Проверки, сервизиране
• Поддръжка
• Ремонт
• Отдалечена поддръжка
• Софтуерни усъвършенствания

www.esd.bg
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НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
Направления CNC ТЕХНОЛОГИИ & АВТОМАТИЗАЦИЯ

HEIDENHAIN / ЦПУ и измервателни системи за позиция
Фирма HEIDENHAIN е създадена в Германия през 1889г. с предмет
на дейност ецване на метали. Днес концерна HEIDENHAIN е
високотехнологична фирма, която проектира и произвежда линейни
и ъглови енкодери, въртящи се енкодери, цифрови дисплеи и Цифрови
Програмни Управления, които се доставят на производители на
металообработващи машини и на производители на продукти
и системи за автоматизация, в частност на производители на
полупроводникова и електронна техника.
KOVOSVIT MAS / Металорежещи машини с ЦПУ
Компанията Kovosvit MAS е основана през 1939г. Понастоящем
Kovosvit MAS е традиционен и един от най-значимите
производители на висококачествени металорежещи машини
с ЦПУ в Чешката Република. В производствената програма на
компанията се включват вертикални, хоризонтални, 5-осни
вертикални и портални обработващи центри, мултифункционални
стругово-фрезови центри, стругови обработващи центри,
универсални стругове с ЦПУ и радиални пробиващи фрези.
TOS VARNSDORF / Голямогабаритни хоризонтални фрезови и пробиващи центри
С многогодишният си опит в машиностроенето компанията
TOS VARNSDORF представя най-добрите чешки традиции в
производството на голямогабаритни хоризонтални фрезови и
пробиващи CNC машини от среден клас (популярни под името
"борверк"). Фирмата е основана през 1903г., като понастоящем
е позната по целия свят с машини, характеризиращи се с висока
производителност, модерен дизайн и надеждност.
AVIA / Стругови и фрезови центри с ЦПУ, универсални и CNC фрези
Компанията AVIA е основана през 1902г. и е един от най-старите
индустриални производители в Полша. В наши дни AVIA е добре
познато име в Европа и синоним на висококачествени машини
- вертикални обработващи центри, CNC стругови центри с
наклонени направляващи, универсални и CNC фрези.
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TRENS / Универсални стругове, CNC универсални и CNC стругове
TRENS е най-големият производител на металорежещи машини в
Словакия и един от най-важните в Централна Европа. Историята на
TRENS започва през 1937г. в град Тренчин, като първите универсални
стругове са произведени през 1951г. До 1989г. фирмата е позната
под името TOS Trenčín. Днес, компанията произвежда универсални
стругове, CNC универсални стругове и CNC стругове.
Bosch Rexroth / Задвижваща и управляваща техника
Като пионер в технологиите за управление на електрически
задвижвания, направлението “Electric Drives and Controls” на
Rexroth е идеалния доставчик за клиенти, които очакват реално
тествани решения. Ако очаквате решения, които удовлетворяват
изискванията на пазара и осигуряват по-високо ниво на
производителност, то сте дошли на правилното място.

CNC Технологии & Автоматизация

TAJMAC-ZPS / Металорежещи машини с ЦПУ
Инженерната история на фирмата започва в Чехия през 1903г.
с обувната фабрика Bata. От 1950г. фирмата е позната под
името ZPS (Závody Přesného Strojírenství = Precision engineering
plants), а от 2000г. фирмата е част от италианския холдинг
TAJMAC - MTM s.p.A. Производствената програма на компанията
включва високоефективни обработващи центри (хоризонтални
и вертикални, 5-осни), многошпинделни стругови автомати и
високопроизводителни стругове с подвижно седло.

ELGO Electronic / Измервателни системи и контролери за позициониране
Още от основаването на ELGO през 1977 година, фирмата е
специализирана в цифровото измерване на дължина и ъгъл, както и
в позициониращите управления за различни области на приложение.
Вече повече от 30 години успешните и новаторски продукти
гарантират успеха, развитието и популярността на фирмата.
Datalogic / Бар-код скенери, лазерни маркиращи системи, RFID и сензори
Datalogic Automation е един от основните световни производители
на системи за идентификация (индустриални бар-код скенери и
RFID), лазерни маркиращи системи, системи за машинно зрение и
многобройни видове сензори. Вече над 35 години продуктите на
Datalogic се възприемат като "de-facto" индустриален стандарт.

www.esd.bg
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Нашият адрес:
София 1172, бул. "Д-р Г.М. Димитров", бл. 60, вх. Г
GPS координати: 42о 39' 43.55" N / 23о 21' 09.28" E
За ремонти, резервни части, замяна на устройства и
рекламации:
ЕСД България ЕООД /
Направление “CNC Технологии & Автоматизация”
Тел.:
(02) 963 2298
Факс:
(02) 963 2940
Ел. поща:
cnc@esd.bg

www.esd.bg

ЕСД България ЕООД /
Направление “CNC Технологии & Автоматизация” /
Сервизно обслужване
Тел.:
(02) 963 2949
Факс:
(02) 963 2940
Ел. поща:
service.cnc@esd.bg

04/2012 - ЕСД България ЕООД си запазва правото за промени

решения
за металообработване
с мисъл

За техническа информация и проблеми:
Измервателни системи / Калибриране на машини /
NC програмиране (детайл-програми) /
Поддръжка на CNC системи /
PLC програмиране за CNC системи

