
ПОРТФОЛИО НА ФИРМА  СОЛДА ЕООД

НАШИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ Е МНОГО ПРОСТ
НИЕ ПРАВИМ ТОВА, КОЕТО Е ДОБРО ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

СОЛДА ЕООД е  търговско-инженерингова комапния, която  предлага решения в 
специализирано  индустриално  оборудване  (пневматична  и  хидравлична  екипировка, 
механо  екипировка,  консумативи,  апаратура  за  измерване  и  контрол,  изпитвателна 
техника  и  др.)  за  поддръжка,  поправка  и  основен  ремонт,  в  много  области  на 
индустрията, като минна, добивна, водна, нефто и газодобивна, елекрическа, енергийна, 
металургична, железопътна, текстилна, хартиена, химична, циментова и други.

Нашата дейност включва:
 Консултации с клиенти за правилния избор на необходимото оборудване
 Консултации с цел модернизиране на съществуващото Ви оборудване
 Доставка на оборудването и инсталация при необходимост
 Обучение на персонала работещ с оборудването
 Гаранционен и извънгаранционен сервиз
 Софтуерна поддръжка при необходимост

Целта ни е да установим трайно и дългосрочно партньорство с нашите клиенти – 
затова  предлагаме  пълния  пакет  услуги  –  от  избора  на  оборудването  до 
извънгаранционния му сервиз.

Фирма  СОЛДА  ЕООД  работи  с  водещи  световни  Европейски  и  Американски 
производители на Индустриално оборудване в областта на:

Механо екипировка:
 Пневматични диафрагмени помпи
 Подемни  и  теглещи  съоръжения:  верижни  ръчни  тресчотки  и  макари,  лебедки, 

талии  и  шпилове  с  ръчно,  пневматично,  хидравлично  или  електрическо 
задвижване, въжени тирфори с теглително усилие до 5 тона, механични крикове 
тип “Латерна” с капацитет до 20 тона.

 Системи  за  транспортиране  и  преместване  на  тежки  товари:  ролкови  системи, 
ролкови щанги, механични крикове с пета и др.

 Товаро-захватни  съоръжения:  скоби,  лапи,  куки,  греди  и  траверси,  С-куки, 
грайфери, захвати за варели, захвати тип „вилица“ и др.

 Динамометри: механични и електронни, за отчитане на подемна сила и теглително 
усилие.

 Постоянни и импулсни подемни магнити за повдигане и манипулиране на товари. 
 Хидравлична  екипировка:цилиндри  и  крикове  с  капацитет  до  1000  тона, 

хидравлични помпи за налягане до 700 бара с ръчно, хидравлично, елетрическо 
или моторно задвижване, ръчни и хидравлични скоби до 100 тона, хидравлични 
преси до 200 тона, хидравлични гайковърти в различни модификации, хидравлични 
гайкосекачи, въздушни възглавници за повдигане и разделяне, арматура и маркучи 
до 700 бара налягане, хидравлични инструменти за рязане и кербоване на кабели 
и проводници

 Хидравлични динамометрични глави с налягане до 700 бара и капацитет 71,000 Nm 
в две модификации: с вложки или касети за работа при трудно достъпни и тесни 
места, хидравлични помпи, маркучи



 Транспортни ролки и задвижващи елементи за тежки приложения и леки товари, 
подходящи за изграждане на ролкови конвейри и поточни линии за транспортиране 
на материали и товари

Пневматична и хидравлична екипировка:
 цилиндри, разпределители, пневмоподготвящи групи 
 флуидна арматура 
 управляваща и регулираща техника за налягане
 пресостати
 магнетвентили
 арматура и електроника за управление на ръкавни филтри
 PSV вентили. 
 вентили и системи за ядрената промишленост
 сензорна техника
 уреди и системи за автоматизация и управление на технологични процеси. 
 линейни  модули  с  пневматично  /електрическо  задвижване  със  зъбно-ремъчна 

предавка или със сачмено-винтова двойка, пневматични минисупорти за стабилно 
водене

 хващачи с компактни размери: паралелни, ъглови, радиални. 
 вакуумни системи: вакуум генератори, вендузи, арматура

Измервателна апаратура и техника:
 Aпаратура за мониторинг и откриване на течове от подземни метални и неметални 

тръбопроводни  системи  –  водопроводи,  газопроводи,  паропроводи: 
шумоанализиращи  системи  (логери)  за  локализация  на  течове,  телеметрични 
логери  с  възможност  за  предаване  на  информацията  по  GSM канал  чрез  SMS, 
дигитални корелатори, апаратура за електроакустично локализиране на течовете.

 Апаратура за мониторинг и откриване на течове от подземни метални и неметални 
тръбопроводни  системи  –  водопроводи,  газопроводи,  паропроводи: 
шумоанализиращи  системи  (логери)  за  локализация  на  течове,  телеметрични 
логери  с  възможност  за  предаване  на  информацията  по  GSM канал  чрез  SMS, 
дигитални корелатори, апаратура за електроакустично локализиране на течовете.

 Апаратура  за  трасиране  на  положени  в  земята  кабели,  метални  проводници  и 
тръбопроводи.

 Георадарна система за локализация на метални и неметални предмети.
 Ултразвукови  преносими  и  стационарни  разходомери  за  течности  и  газове: 

Доплерови  и  с  транзитно  време.  Широк  диапазон  на  приложение:  напорни, 
безнапорни тръбопроводи и открити канали. 

 Електромагнитни разходомери за течности и газове. 
 Газдетектори, газанализатори и газсигнализатори за токсични и избухливи газове: 

персонални, портативни и стационарни. 
 Уреди  за  измерване  на  температура:  инфрачервени  стационарни  и  преносими 

термометри.  Термовизионни  камери.  Системи  за  непрекъснати  он-лайн 
температурни  измервания  на  производствени  процеси.  Инфрачервени  скенери. 
Термовизионен софтуер. 

 Уреди, сензори и датчици за контрол, измерване и регулиране на дебит, поток, 
разход, ниво, влажност, налягане, температура, плътност, ускорение, преместване, 
вибрация и други физико-химични величини. 

Изпитвателна техника за енергетиката и промишленоста: 
 Апарати за изпитване на релейна защита и прекъсвачи 
 Изпитване на трансформатори и трансформаторно масло 
 Изпитване с високо напрежение 
 Изпитване на изолация и кабели 
 Микроометри, мегаомметри 
 Прибори за измерване на частични разряди 
 Системи за изсушаване на силови трансформатори по време на работа.



Инструменти и уреди за метрологично осигуряване в машиностроенето:
 Пресетери 
 Измервателни глави за металорежещи машини 
 Измерителни инструменти с линеен нониус: шублери, вътромери, дълбокомери и 

др. 
 Микрометрични инструменти: микрометри, индикаторни часовници. 
 Уреди за измерване на грапавост, дебелина на покритие, дебеломери, твърдомери.
 Еталони за дължина и ъгли
 Калибри:  резбови,  морзови,  гладки  калибри  пробки,  установъчни  и  образцови 

гривни
 Специални измервателни инструменти.

Технически консумативи:
 Абразивни  инструменти:  ламелни  дискове,  абразивни  мопове,  фибър  дискове, 

дискове  за  рязане  и  шлайфане,  гъвкави  абразиви,  шкурки,  рула,  ремъци, 
диамантени дискове, борфрези от волфрамкарбид и бързорезна стомана.

 Отрезни ленти: Биметални отрезни ленти за метал М42, банцигови ленти за дърво, 
ленти за рециклиране на палети, отрезни ленти за хранителни продукти: месо и 
риба, отрезни ленти за текстил, хартия, кожа, пяна, дунапрен и др.

 Индустриални  лепила:  aнаеробни  лепила  за  осигуряване  на  резби  срещу 
саморазвиване,  уплътняване  на  тръби  и  резби,  течни  гарнитури,  лепене  на 
цилиндрични  детайли; цианоакрилатни  моментни  лепила;  структурни  лепила; 
силикони; епоксидни лепила; високотемпературни противозаклинващи смазки;

Металорежещи инструменти:
 инструменти  за  пробиване  и  фрезоване  със  СТП,  инструменти  за  отрязване  на 

канали  със  СТП,  разстъргващи  инструменти,  класически  и  специализирани 
инструменти със сменяеми пластини, стандартизирани по ISO.

 богата  гама  от  твърдосплавни  и  бързорезни  инструменти:  свредла,  метчици, 
плашки, фрези, зенкери, райбери, протяжки и др.

 Проектиране  на  специализирани  металорежещи  инструменти:  Стандартните 
решения не винаги са достатъчни. Понякога е необходимо специално решение за 
вашите конкретни нужди. След анализ на конкретното производство, базиран на 
технически и финансови модели, ние определяме кое е най-доброто решение за 
вас.  Това  ви  дава  най-добрата  възможност  за  оптимална  комбинация  между 
специални  и  стандартни  решения,  което  ви  гарантира  кратък  процес  на 
производство и дълъг живот на инструментите

Екипировка за машини:
 Машинни единици: въртящи се маси с пневматично или хидравлично задвижване, 

шейни
 Шпинделни глави: ъглови, регулируеми, револверни
 Инструментални държачи: шпиндели, дорници, патронници, цанги, втулки
 Системи за закрепване  - малки призматични блокчета работещи на принципа на 

преплъзването  на  V-образни  профили.  Осигуряващи  бързина,  надеждност  и 
сигурност при закрепването на различни видове детайли.

Всички изделия предлагани от нас, отговарят на международните стандарти за качество и 

изисквания за безопасност съгласно Европейското законодателство. 


