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Компонентите на ходовата част осигуряват стабилността и гарантират високата производителност 
на минната и строителна механизация. ЕМВЕКО СЕЛЕКТ е официален представител на BERCO - 
най-големия производител на резервни части за ходова част на верижни машини за първоначално 
вграждане на KOMATSU, CATERPILLAR, LIEBHERR, HITACHI, JCB, O&K и др.

Гамата от резервни части за ходова част на верижни машини, доставяни от ЕМВЕКО СЕЛЕКТ, покрива
широк спектър от механизация: минибагери, верижни минитоварачи, среден и тежък клас верижни
багери и товарачи, булдозери.

ЕМВЕКО СЕЛЕКТ доставя повече от 400 различни размери гумени вериги с широчина  
от 150 mm до 900 mm. 
Конструкцията и материалът, от който са изработени, осигуряват по-дълга експлоатация, стабилност 
и комфорт на оператора при работа с машината. Доставяните от нас гумени вериги за строителна 
техника комбинират висока износоустойчивост и минимален натиск върху почвата.  
Поддържаме на склад гумени вериги за най-разпространените машини на пазара:  
BOBCAT,  CATERPILLAR, KOMATSU, TAKEUCHI, NEUSON, IHI, CASE, HANIX, KUBOTA. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГУМЕНИТЕ ВЕРИГИ

ГУМЕНИ ВЕРИГИ И РЕзЕРВНИ чАсТИ 
зА МИНИбАГЕРИ

ХоДоВИ РолКИ 

еднобордни, двубордни, 
поддържащи

ВЕРИГИ 
усилени, самосмазващи, 
гресирани, сухи

ГУМЕНИ ВЕРИГИ зА 

МИНИбАГЕРИ

ГУМЕНИ ВЕРИГИ  

зА МИНИТоВАРАчИ

ТРАКоВЕ с ГУМЕНо 

ИлИ ПолИУРЕТАНоВо 

ПоКРИТИЕ

ХоДоВИ РолКИ, 

лЕНИВЦИ, 

зВЕзДочКИ

ТРАКоВЕ зА  
ВЕРИГА 
еднобордни,  
двубордни, трибордни, 
с гумено или 
полиуретаново покритие

лЕНИВЦИ И  
зВЕзДочКИ  
ленивци с един или с два 
фланеца, комплект с опори 
и обтягащо устройство, 
закалени и щамповани 
звездочки, зъбни сектори

ХоДоВА чАсТ 
зА ВЕРИЖНИ МАШИНИ
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ЕМВЕКО СЕЛЕКТ предлага голямо разнообразие от адаптори и зъби за кофи на минибагери, среден 
и тежък клас багери и челни товарачи. Зъбните системи могат да бъдат с различен тип на
захващане на адаптора към ножа и на зъба към адаптора или директно на зъба към ножа.
Поддържаме в постоянна складова наличност зъби за комбинирани и минибагери за директен 
монтаж с болтове за Caterpillar, Komatsu, Case, New Holland, JCB, Hidromek, Terex, Kubota, както и 
най-разпространените зъбни системи от типа адаптор-зъб: Caterpillar, Bofors, Esco, Liebherr, Fit-Rite.

зЪбНИ сИсТЕМИ

Допълваме гамата от износоустойчиви елементи за земеобработваща техника със средни и крайни 
ножове за булдозери и грейдери. Доставяните от нас едностранно и двустранно заточени стоманени 
профили са дълбоко закалени с цел повишаване на тяхната износоустойчивост. Предлагаме рязане 
по размер на клиента на ножове за кофи на багери.

НоЖоВЕ зА ГРЕбло И 
сТоМАНЕНИ ПРоФИлИ

ФИлТРИ зА сТРоИТЕлНА 
МЕХАНИзАЦИЯ

Филтрите са важен консуматив за минната и пътностроителната техника. Те предпазват системите 
на машината и осигуряват отлична производителност на строителната механизация. Ето защо 
предлагаме на клиентите си широка гама от висококачествени маслени, въздушни, горивни и 
хидравлични филтри.
ЕМВЕКО СЕЛЕКТ е официален представител на Luber-finer, част от групата на  
Champion Laboratories. Luber-finer са световен производител на филтри за тежкотоварни автомобили 
и строителна механизация. От създаването си през 1936 г. Luber-finer предлагат на своите 
клиенти филтри, произведени по най-съвременните технологии, оценени с награди от водещите 
производители на машини CATERPILLAR, NEW HOLLAND, JOHN DEERE, KUBOTA, INTERNATIONAL.
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лАГЕРИ

ЕМВЕКО СЕЛЕКТ предлага резервни части за двигатели, които са напълно съвместими с тези
за първоначално вграждане, като гарантира отличното качество на предлаганите продукти. 
Специализирани сме в доставката на резервни части за CATERPILLAR, KOMATSU и CUMMINS.  
Те могат да бъдат оригинални, алтернативни или комбинация от тях, като стремежът ни е да 
подсигурим качествен, цялостен и същевременно изгоден ремонт на механизацията.

Стабилното управление на строителната техника е съществено при работа в тежки условия, тъй 
като то трябва да осигури прецизното поведение на машините на терена.
Проблемите по трансмисията и мостовете са една от най-честите причини, които налагат ремонт 
на строителната механизация, а използването на висококачествени компоненти е гаранция за 
надеждност при работа в условия на екстремни натоварвания.
ЕМВЕКО СЕЛЕКТ предлага резервни части за трансмисия, мостове и спирачни системи за CASE, 
CARRARO, JCB, KOMATSU, VOLVO, CATERPILLAR. Поддържаме в наличност и доставяме карета, 
кардани, кормилни накрайници, зъбни колела, гарнитури, лагери и семеринги за главина, спирачни 
дискове.

РЕзЕРВНИ чАсТИ зА ДВИГАТЕл

чАсТИ зА ТРАНсМИсИИ И МосТоВЕ

чАсТИ зА КАбИНА

осИ И ВТУлКИ оХлАЖДАНЕ

болТоВЕ И ГАйКИ

ХИДРАВлИчНИ ЦИлИНДРИ ПоМПИ

ЕлЕКТРо



КОмпанията
Емвеко Селект доставя резервни части и консумативи за пътностроителна и 
минна техника. Създадена през 2001 г., днес фирмата е с лидерски позиции 
в бизнеса с алтернативни и оригинални резервни части за земекопна и 
земеобработваща техника в страната. Емвеко Селект е динамично развиваща 
се компания, целяща постоянно разширяване на гамата от продукти, 
поддържани на склад. Екипът от специалисти с богат опит в бизнеса с резервни 
части за тежка механизация е гаранция за високото качество на предлаганите 
продукти и за отлично обслужване.
В основата на успеха на Емвеко Селект стои стремежът да се предлагат на 
клиентите не просто резервни части, а решения, целящи оптимизация на 
работата на техниката. Емвеко Селект е дългогодишен партньор на лидерите в 
производството на ходова част за минна и пътностроителна техника в света: 
BERCO – най-големият производител на стоманени вериги
BRIDGESTONE – най-големият производител на гумени вериги
Основни партньори на фирмата са доставчици на качествени компоненти за 
първоначално и следгаранционно вграждане от целия свят: Luber-finer,  
Europe Tractor Parts, Metallurgica Valchiese, Minitop и др.
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СОФИЯ
бул. „Божин Ласков” №27   
1513 с. Локорско
тел.: 02 936 04 30, 0879 060 714
факс: 02 426 04 05
office@emvecoselect.bg

СТара ЗаГОра 
6006 гр. Стара Загора
тел.: 0888 197 415
komatsu.sz@abv.bg

ВарНа
ул. „Уста Кольо Фичето“
(на територията на Строителна  
Механизация – Варна)
Западна Промишлена Зона
9009 гр. Варна
тел.: 0886 472 598
varna@emvecoselect.bg


