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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МИННА И 
ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
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РАБОТНИ ОРГАНИ

КОФИ

При нас ще откриете зъби за комбинирани багери, зъби и адаптери за 
системи CAT, KOMATSU, HYUNDAI и др., както и пълна гама ножове за  
гребло.

Предлагаме оглед на място - производство и преоборудване на 
кофи според изискванията на нашите клиенти. Продуктовата гама 
включва изработване на кофи за багери до 45 тона, като срокът за 
изпълнение е до 15 работни дни.
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ГУМЕНИ ВЕРИГИ
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ХОДОВА ЧАСТ ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ  ВЕРИЖНИ МАШИНИ

ВЕРИГИ КОМПЛЕКТ

ТРАКОВЕ

Предлаганата ходова част е производство 
на италианския технологичен лидер BERCO.

От създаването си през 1920 г. компанията 
предлага на своите клиенти най-
съвременните и конкурентоспособни 
решения. Продуктите BERCO са синоним на 
качество и надеждност. След повече от 85 
години развитие и изследователска дейност, 
BERCO е най-голямата компания в своя 
бранш. Тя е в състояние да удовлетвори 
специфичните потребности на пазара и 
е компетентен партньор на най-големите 
заводи - производители на машини и 
оборудване – KOMATSU, CATERPILLAR, 
LIEBHERR, HITACHI, O&K и др.
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ВЕРИГИ КОМПЛЕКТ
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ХОДОВА ЧАСТ ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ  ВЕРИЖНИ МАШИНИ

ЛЕНИВЦИ

ЗВЕЗДОЧКИ РЕЛСОВ ПЪТ

ХОДОВИ РОЛКИ
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ФИЛТРИ
Филтрите са важен консуматив за 
земекопната и земеобработващата 
техника. Те предпазват системите на 
машината и осигуряват оптималната 
работа и производителност на 
строителната механизация.

Ето защо Емвеко Селект предлага 
на клиентите си широка гама от 
висококачествени маслени, въздушни, 
горивни и хидравлични филтри на 
водещия американски производител 
Luber-Finer.
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ЧАСТИ ДВГ И ТРАНСМИСИЯ
Фирма Емвеко Селект предлага пълна гама от резервни части за двигател: 
цилиндро – бутални групи, лагери, колянови валове, комплекти гарнитури, 
турбокомпресори на водещи лидери в бранша, пинове и втулки за багери, 
кръгове за въртене, маслени, водни и хидравлични помпи за строителни 
машини.
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От 2009 г. фирма 
Емвеко Селект притежава 
сертификат за управление 
на качеството ISO 9001:2008


