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За компанията 

• Производители на индустриални вентилатори и изделия от листова 
ламарина повече от 80 години 

• Разположен в западната промишлена зона на гр. Бургас, България с 
лесен достъп до морски, въздушен и сухопътен транспорт 

• Брой служители – 84 човека   

• Площ – повече от 79 000 кв. м. 

• Над 80% от продукцията ни се  
изнася за клиентите ни в 
Западна Европа и Русия 

• Професионален екип от  
инженери и маркетинг специалисти 

• Софтуерна обезпеченост на високо ниво 
 

 



Центробежни вентилатори 

• Вентилатори за ниско и средно налягане серия ВНСН и ЕВНН 

• Вентилатори за високо налягане серия ВВН и ЕВВН 

• Вентилатори двойносмучещи серия ВЦД 

• Вентилатори за димни газове серия ВДГ 

• Прахови вентилатори серия ВЦП 

• Задвижване – клиноремъчно и 
директнокуплирани 

• Дебит: от 300 до 110 000 м3/ч  

• Налягане: от 190 до 9 500 Pa 

 



Канални вентилатори 

Канални вентилатори серия ВК 

 

• Предназначение: за директен монтаж на въздуховодна мрежа, като 
елементи от общообменни и местни вентилационни инсталации, като 
транспортират чисти от механични примеси взривобезопасни смеси и 
газове с максимална температура  50ºС / 323,16º К /.  

• Дебит: от 100 до 3 600 м3/ч  

• Налягане: от 80 до 800 Pa 

• Задвижване: директнокуплирани 

• Предлагани типоразмери: 2,5 и 3,15 

 



Покривни вентилатори 

Покривни вентилатори серия ВП 

 

• Предназначение: за директно засмукване и за комплектоване на 
битови и общопромишлени вентилационни системи като 
транспортират чисти от механични примеси въздушни смеси с 
максимална температура  50ºС / 323,16º К /.  

• Дебит: от 200 до 14 000 м3/ч  

• Налягане: от 80 до 750 Pa 

• Задвижване: директнокуплирани 

• Предлагани размери: 2,5 ; 4 ; 5,6  

 



Осеви вентилатори 

Вентилатори осови серия ВО 
 

• Предназначение: транспортират чисти от механични примеси 
въздушни смеси с температура  до 323,16° K (50°C) с изключение на 
ВО-6,3 ЕЕ, който транспортира въздушни смеси с температура до 
343,16 K° (70°C). 

• Дебит: от 1 200 до 12 000 м3/ч  

• Налягане: от 60 до 240 Pa 

• Задвижване: директнокуплирани 

• Предлагани размери:  3,5; 5; 6,3  

 



Вентилатори за керамичната 

промишленост 

• Предназначение: транспортират чисти от механични примеси 
въздушни смеси с максимална температура до 873,16° K (600°C).  

• Дебит: от 4 000 до 200 000 м3/ч  

• Налягане: от 90 до 1600 Pa 

• Задвижване: директнокуплирани  
и клиноремъчна предавка 

 



Продуктова линия 

Ние сме специализирани в производството на : 

• Индустриални вентилатори и оборудване за вентилатори 

• Метални палети и стелажи за автомобилната индустрия  

• Метални каси за оръжие и инструменти 

• Нестандартни продукти от стомана според специфични  

• изисквания  



Техническо оборудване 

• 2 бр. лазери TRUMPF L3030 с ЦПУ (1500 x 3000мм. лист, до 20 мм. 
дебeлина) 

• 4 бр. заваряващи робота FANUC 

• 4 бр. абканти DURMA AD-S (2550 mm. x 100 тона и 3050 mm. x 135 
тона) 



Сертифициране 



ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ                           

СА НАШ 

ПРИОРИТЕТ! 

България, 

8000 Бургас,  

ул. „Одрин” 3      
тел: 056/ 880 080    

факс: 056/ 831 553                                                       

web: www.spartak.bg 

e-mail: spartak@spartak.bg 


