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УСЛУГИ И ПРОИЗВОДСТВО
ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



ЕКИПЪТ 

АРСТ ООД вярва и разчита  на своите служители. 
Доказали своята отдаденост и съпричасност, 
продължават да доказват и устояват своите качества 
на специалисти. Взимат най-доброто решение за своята 
индивидуална и екипна работа, поемат отговорност и се 
интересуват от бъдещите успехи на дружеството. 
Фокусираме се на три опорни точки за успешна екипна 
работа:
   • Знаем,че зависим един от друг.
   • Подкрепяме се.
   • Заедно търсим най-добрите решения за Вас.



ЗА НАС

Фирма „АРСТ” ООД е създадена през 2005год. Основната 
и дейност до 2012год. е търговия с неръждаема 
стомана. След детайлно проучване на пазара и 
потребности на нашите клиенти установихме, че 
трябва да предоставим услуги за рязане, огъване и 
почистване към продажбата на неръждаем листов 
материал и тръби. Така, през 2011год. взехме решение, 
да инвестираме в металорежещи и металообработващи 
машини за неръждаема стомана. Продължаваме да 
разширяваме машинния си парк .



Нашата основна цел е да осигурим затворен цикъл за 
производство на заготовки от неръждаема стомана.

Спестявате време и средства за Вашите заготовки 
и детайли,като ние ще се ангажираме с:
   -Изработка на заготовки по Ваш    чертеж в кратки 
срокове;
 -Изготвяне на индивидуален чертеж по Ваше 
задание;
 -Не е необходимо да търсите неръждаема 
стомата,тъй като ние я имаме на склад; 
 -Ще отрежем и огънем Вашите детайли с 
прецизност и точност,след това ще бъдат 
почистени старателно;
 -Ще опаковаме детайли внимателно,като се 
съобразим с Вашите изисквания за опаковка и начин 
за изпращане на посочения от Вас адрес;
 -Ще ги получите придружени с фактура и 
сертификат за качество.

Нашият стремеж е да подсилим позицията си като 
Ваш партньор, за бъдеща съвместна работа.

УСЛУГИ



МАШИНЕН ПАРК

Microstep MSF 4001.20L
-Фибролазерен източник с мощност 4000W /IPG YLS 
4000 CUT/
-Работна зона 4000х2000мм
-Скорост на позициониране до 180 м/мин
-Точност на позициониране ± 0,03мм
-Дебелина на рязане на неръждаеми стомани 16мм 

ЛАЗЕР:

LVD PPEB EFL 320/4000
-Капацитет на огъване 3200 kN /320t/
-Работна дължина 4000мм
-Максимално натоварване на работната маса 2500 
kN/метър
-Автоматично измерване и коригиране на ъгълът на 
огъване по време на огъването с голяма точност
-5 вида горни инструменти за огъване
-12 вида долни инстументи за огъване /от V8 до 
V100/

АБКАНТ:

Microstep PLS 6001.20P
-Мощност на плазменият източник 440А /Kjellberg 
HiFocus 440i/
-Работна зона 6000х2000мм
-Скорост на позициониране 44 м/мин
-Точност на позициониране ± 0,05мм
-Дебелина на рязане на неръждаеми стомани 100мм

ПЛАЗМА:



За по-добра ефективност на всички процеси в 
дружеството, от 2015год. ние сме серти- 
фицирани по международния стандарт ISO 
9001:2015. Стандарта ни дава насоки да се 
придържаме все по-категорично към високото 
качество на производство и услуги от 
неръждаема стомана,

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА 

ПРОФИЛООГЪВАЩА МАШИНА

№ ТИП ПРОФИЛ РАЗМЕРИ
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Плоско (ламарина)

Плоско (ламарина)

Квадрат

Кръгло

Винкел (вътрешно)

Винкел (външно)

T-образен (външно)

T-образен (вътрешно)

T-образен (странично)

Правоъгълна тръба

Квадратна тръба

UPN (външно)

UPN (вътрешно)

IPE 

HEA

Тръби

Тръби

UPN

IPE 

HEA

100х25  Ø700

200х35  Ø600

65  Ø680

75  Ø900

100x12  Ø1000

100x10  Ø1000

100x12  Ø800

100x12  Ø800

100x12  Ø1000

120х50х4

80х6

UPN 180  Ø800

UPN 180  Ø1000

IPE 180  Ø1000

HEA 120  Ø800

 Ø 24x1 ,мин.диам.Ø370

 Ø 60x3 ,мин.диам.Ø600

UPN 120 Ø2000

IPE 120 Ø2000

HEA 100 Ø2800/HEB 100 Ø3600

НОВО




