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Система за управление на качеството
„СТИМЕКС” ООД е сертифицирана съгласно
следните международни стандарти:
• ISO 9001:2008 – Система за управление на
качеството.
• ISO 14001:2005 – Система за управление на
околната среда.
• BS OHSAS 18001:2007 – Система за
управление на здравето и безопасността на
труда.

Ние се стремим към постоянно развитие и
подобрение на качеството на продуктите и
услугите, които предлагаме, така че да
отговаряме на клиентските предпочитания
и нормативните изисквания в страната.
Сертификат по ISO 9001:2008

Система за управление на качеството

Сертификат по ISO 18001:2007

Сертификат по ISO 14001:2005

Сертифицирана система по заваряване
„СТИМЕКС“ ООД е

Заваръчен сертификат по EN 1090-2:2008

сертифицирана в

съответствие с EN ISO 3834,
което гарантира високото
качество на заварените
продукти.
Компанията притежава
валиден заваръчен
сертификат по EN 10902:2008.
„СТИМЕКС” ООД разполага с
квалифицирани заварчици,
притежаващи
правоспособност при
заваряване на тръби, ъглови
шевове и листов материал.
Заваръчния персонал е сертифициран от TUV
Rheinland, съгласно стандарт EN ISO 9606 -1:2013

Заваръчен сертификат по EN 1090-2:2008

Сертификати за съдове под налягане

Одобрение на система по качеството
за производство на съоръжения под
налягане – Модул Н1

Удостоверение от ДАМТН за поддържане, ремонтиране и
преустройване на газови съоръжения и инсталации за
втечнени въглеводородни газове и природен газ, електрически
парни котили до 0,8 МРа, ремонт и преустройство на съдове
под налягане и автомобилни цистерни.

Други сертификати

• Удостоверение от Камарата на
строителите – I група, I – V категория

• Сертификат за съответствие на
производствения контрол по EN 1090-2
(компоненети и комплекти за стоманени
конструкции)

ПЕРСОНАЛ
„СТИМЕКС“ ООД разполага със 130 души персонал, от които:
 Търговски отдел

-

8

 Проектантско звено

-

15

 Производство

-

35

 Техници

-

17

 Ел. специалисти

-

12

 Сервиз

-

23

 Обслужващ персонал

-

10

 Монтажници

ПРОИЗВОДСТВЕНИ БАЗИ
„СТИМЕКС“ ООД разполага с административна сграда и две производствени бази в град Хасково.
Централният офис на компанията и
една от производствените й бази
са разположени на ул. Пловдивска 2.
Производствената
база се състои от външна
производствена площадка - 5 000 m2,
и вътрешни халета – 5 000 m2.
Производствената база и административна сграда на
СТИМЕКС ООД в град Хасково, ул. Пловдивска 2.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ БАЗИ
„СТИМЕКС“ ООД разполага с втора производствена база,
намираща се на Димитровградско шосе - Бивш Домостроителен
комбинат.

Производствената

база

се

състои

от

открита

производствена площадка - 4 000 m2, и закрита производствена площ – 2
000 m2.
Базата разполага със следните повдигателни съоръжения:
 1 кран x 12,5 тона;
 1 кран x 8,5 тона;
 1 кран х 25 тона;
 1 кран х 5 тона.
„СТИМЕКС“ ООД разполага и с офис в град София, където се
помещават търговския отдел и проектантското звено.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ
Производствените бази на „СТИМЕКС“ ООД са оборудвани с модерни машини за
бластиране, заваряване, огъване, почистване и боядисване на металните изделия, които
произвеждаме.

УНИВЕРСАЛЕН СТРУГ
• Модел – ZMM Sliven, CU 500 MT
• Мощност на главния двигател– 7,5 kW

• Обработваем диаметър - 500 мм
• Ширина на направляващите - 360 мм
• Светъл отвор на шпиндела - 62 мм

Производствената база на ул. Пловдивска 2
разполага с повдигателни съоръжения :
- 2 крана x 12,5 тона

− 5 крана x 5 тона
−2 крана x 3,2 тона

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ
ХИДРАВЛИЧНА ОГЪВАЩА МАШИНА, Akbend AHS 20/25
• Работна дължина

– 2100 мм

• Максимална дебелина

–

30 мм

• Конично огъване – макс. Дебелина

–

15 мм

• Предогъване (Ø min = Горен вал Ø x 3)

–

25 мм

• Moщност на двигателя

– 19 kW

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ

ЗАВАРЪЧНА КОЛОНА MECOME, MAB 4,0 x 4,0.
• Заваръчна колона
− Вертикален ход– 4 m
− Хоризонтален ход – 4 m

− Възможност за ръчно въртене на 360 0 C

• Ролков стенд - ротатор
− Товароносимост - 30 тона
− Диаметър на заваряемите цилиндри – Ø 580 - Ø 4500
•

Заваръчен токоизточник
− Заряд – 1000 A/ 100 %
− Заваръчен ток– 100 A – 1250 A

• Автоматична заваръчна глава:
− Обхват на зав. телове - Ø 1.6 mm- Ø 5.6 mm
− Скорост на телоподаване– 0-21 m/min

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ
ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА ЗА ОГЪВАНЕ,
ОФОРМЯНЕ РАДИУСА НА ДЪНА – SAHINLER FM 25
Тази машина е специално проектирана за
изработването и оформянето на радиусите на
дъната, предназначени за танкери и цистерни

ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДЪНАSAHINLER DEP-300 x 5000 с автомат. манипулатор
MF "5000x25"
•Максимална дебелина на ламарината

-

25 мм

•Максимален работен диаметър

- 5 000 мм

•Максимален товар

- 7 500 кг

• Максимален диаметър

– 5 000 мм

• Минимален диаметър

– 1 200 мм

• Максимална дебелина

–

25 мм

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ
КАМЕРА ЗА ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ
• Размери: 3400х3400х2200 мм
• Работна температура до 1000 0 C
• Издаване на протокол от работния процес по време
на термичната обработка на металите

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ

МАШИНА ЗА ДРОБИМЕТНА /БЛАСТИРАЩА/
ОБРАБОТКА НА СТОМАНЕНИ ЛАМАРИНИ И
ПРОФИЛИ OZMAK MAKINA,2100 x 800 mm



Максимална ширина на стоманената ламарина – 2 100 мм



Максимална височина на профила - 800 мм



Брой турбини – 6 бр.



Диаметър на турбината – 352 мм

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ
МАШИНА ЗА ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ
BPL-H 2009


Високо прецизна технология за плазмено рязане



Висока механична точност: ± 0.01 mm



Бързо позициониране със скорост 30m/min



Ширина на рязане

– 2 200 мм



Дължина на рязане

– 9 400 мм



Задвижване по ос „У” - Двустранно и
двупосочно по цялата дължина



Задвижване по ос „Х” - Двупосочно, напречно



Приспособление за рязане на тръби:
- макс. диаметър на тръбата - Ø 600 mm
- макс. дължина на тръбата – 8 000 mm

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ
КАМЕРА ЗА БОЯДИСВАНЕ CUV ,
KBd 15x6x6 с ролков ротатор 20 тона
Камерата е предназначена за създаване на оптимални условия за
боядисване и нeпосредственно сушене на нанесените слоеве боя.
• Работна дължина

– 15 000 mm

• Работна ширина

– 6 000 mm

• Отваряем покрив
• Газово подгряване

–

342 Kw

• Взривозащитена аспирация
• Взривозащитено осветление.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ
ДВУКОМПОНЕНТНА СИСТЕМА ЗА БЕЗВЪЗДУШНО НАНАСЯНЕ НА БОЯ
GRECO XP70
GRECO XP70 е многокомпонентна система с механично фиксирано

съотношение, която може да смесва и пръска повечето двукомпонентни
епоксиди и полиуретанови предпазни покрития.
• Диапазон на смесвано съотношение

–

2,5:1

• Допустимо отклонение при смесване

–

+/- 3%

• Максимален брой на входовете за флуиди

–

2

• Максимален брой на цветовете за работа

–

1

• Макс.работно налягане на въздуха - 6.9 bar
• Макс. работно налягане на флуида - 500 bar

БОЯДЖИЙСКА СИСТЕМА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ С БЕЗВЪЗДУШНО
НАНАСЯНЕ GRACO MERCURE 48:1
Системата е подходяща за боядисване с алкидни, епоксидни, цинкови и други бои
и покрития за метал. Системата за високо налягане е най-икономичен от разход
на боя и позволява работа с всеки вискозитет.
• Максимално работно налягане на флуида

–

331 bar

• Максимално входно налягане въздух

–

6.9 bar

• Предавателно съотношение на помпата

–

48:1

• Максимална работна температура на флуида –

71 0 С

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ
КАМЕРА ЗА БЛАСТИРАНЕ CUV , KB1
15x6x6
Камерата за бластиране е предназначена за
фино почистване на повърхнините, подлежащи

за

нанасяне

покритие.

• Работна дължина

– 15 000 mm

• Работна ширина

– 6 000 mm

• Товароносимост

– 20 000 kg

• Работна врата
• Врата обслужващ персонал
• Аспирация
• Система за рециклиране на абразива
• Пясъкоструйни апарати - 2 бр.

на

антикорозионна

защитно

ПРОЕКТИРАНЕ
“Стимекс” ООД, гр. Хасково разполага с проектанско звено от
висококвалифицирани специалисти:
Нашите конструктури извършват
Работно проектиране на изделията
(съдове под налягане, резервоари
за горива и др.), които
произвеждаме.
Експертите в проектанския
ни отдел членуват в
Камарата на инженерите в
Инвестиционното
проектиране и притежават пълна
проектантска правоспособност по части:
Технологии, Електрическа, КИПиА,
Конструктивна и др.
Фирмата има възможност да изпълни цялостно проектиране на обекти тип
бензиностанции, газстанции, петролни терминали и др. Проектите, които
се изготвят, са съобразени с нормативните документи (наредби и
стандарти), действащи в страната и в Европейския съюз.

СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

“СТИМЕКС” ООД използва специален софтуер за изчисления,
анализи и проектиране на съдове под налягане, топлообменници
и бойлери.
Intergraph® Visual
Vessel Design е
световно призната
програма, със силен
акцент върху

европейските норми
и стандарти.

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ


БЕНЗИНОСТАНЦИИ, ГАЗСТАНЦИИ -

„ОМВ България“ ООД, „ЕКО България“
ЕАД, „Лукойл България“ ЕООД„Петрол“ АД,
„Газпром “ АД, др.



ПЕТРОЛНИ БАЗИ

-

„Сакса АД“ – Петролна база Нови
Искър; „Корпус на американската армия
АRO АЕ 09096 „ – „Петролен терминал
България № 63714” – Ново село, област
Сливен, др.



ГАЗОВИ РАЗТОВАРИЩА

-

„ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. Разград и гр.
Стара Загора, „ИНСА ОЙЛ“ - с. Белозем,
„ГАЗТРЕЙД“ АД – гр. Горна Оряховица,
др.



КОТЛИ НА БИОМАСА

-

„ПАПАС ОЛИО“ АД - гр. Балчик и гр.
Ямбол, „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД (АСТРА
БИОПЛАНТ) – гр. Русе



РЕЗЕРВОАРИ ЗА СВЕТЛИ
ГОРИВА И ПРОПАН – БУТАН

-

GiILBARCO ACIS SRL - Romania,
SPYRIDES SA – Greece, KONSTANTINIDIS
EPAMINONDAS - Greece

„Петролен терминал
България № 63714” – Ново
село, област Сливен

Петролна база Сакса, Нови Искър

Котли на биомаса – „ПАПАС ОЛИО“

Модулни бензиностанции в контейнер - Румъния

ГАРАНЦИОНЕ И СЛЕДГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ
„СТИМЕКС“ ООД - гр. Хасково, има дългогодишен опит в предоставянето на
специализирани

сервизни

услуги

на

газстанции,

бензиностанции

и

метанстанции - гаранционни и следгаранционни.
Сервизните ни екипи сa от доказани професионалисти, защото наш
приоритет е качественото и навременно обслужване на нашите многобройни
клиенти.
Фирма „СТИМЕКС“ ООД разполага със сервизни центрове в цялата страна –
София, Хасково, Пловдив, Шумен, Варна. Вече имаме и екипи в Бургас и
Благоевград.

Фирмата извършва още:
1. Ремонт на помпи.
2. Ремонт на разходомери.
3. Монтаж на тръби.
4. Смяна колонки за светли горива и LPG.
5. Производство на ел.табла.

