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N°1 за Леко Строително Оборудване
Бел Груп: всеобхватна продуктова гама. 
Бел Груп проектира, произвежда и продава пълна гама леко оборудване за Строителния пазар :  
 Трамбоване: Виброплочи и реверсивни виброплочи, трамбовъчни машини и ръчноводими валяци 
 Прeнасяне: Минисамосвал
 Миксиране: Електрически миксери, компактни преносими миксери, подвижни миксери с голям  
  капацитет.
 Бетониране: Вибратори, вибр. изравнителни летви и греди, заглаждащи машини и    
  инструменти за довършителни работи.
Изпомпване:  Помпи с гъвкав вал и хидравлични.
 Рязане: Фугорези, машини за рязане на облицовъчни плочи, разделители на паважни   
  блокчета, диамантени режещи инструменти.
 Хидравлика: Къртачи, хидравлични станции и инструменти.

Нашата продуктова гама се дистрибутира изключително чрез компании за отдаване под наем и 
търговци на строително оборудване.

Бел Груп: Европейски производител на пълна гама леки строителни машини.
Бел Груп има свои собствени производствени мощности в Англия и Полша.

Продуктите на Бел Груп са проектирани 
специално за индустрията под наем:
Бел Груп проектира всички свои машини, вземайки 
под внимание: очакванията на потребителите, 
специфичните нужди на всеки пазар, както и 
действащите в момента стандарти.
Бел има свой собствен изследователски 
и развоен център, където продуктите се 
разработват и тестват, за да се удовлетворят 
нуждите на клиента във всеки един отделен 
пазар по света.

Завод в Шийн (Англия) Завод в Рава Мазовиецка
(Полша)

Бел  притежава богат опит в проектирането 
и работата с машини в Европа и по целия свят 
и гарантира възможно най-висок стандарт на 
качество в съответствие с изискванията за 
безопасна работа.  
Всички машини на Бел са съобразени със 
законодателството на ЕС по отношение на 
специфични въпроси, свързани с безопасността, 
като  например  нивата  на  вибрации  на 
ръкохватките, както и нивата на шум и други 
стандарти за сигурност...
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N°1 за Леко Строително Оборудване

Оптимизирана продукция:
Продуктите на Бел се проектират и произвеждат чрез модерна технология за постигане на 
оптимални експлоатационни характеристики.

Нашите производствени линии са оборудвани с последна технология, за да осигурим на нашите 
клиенти оптимално качество.

Тестове за издръжливост:
Бел провежда интензивни тестове на всички продукти, с цел да се осигури дълготрайна надеждност 
през целият им експлоатационен живот.

Ефективен Отдел Обслужване на Клиенти: Бел Груп се ангажира с бърз 
отговор от страна на Организацията за Резервни части и Следпродажбено 
обслужване. Освен това, нашите клиенти имат възможност да поръчват 
резервни части в нашия уебсайт www.Belle247.com .

Търговска подкрепа:
Търговско-Административният Отдел на Бел ще ви предостави пълно обслужване
Времеви графици
Наличности на машини и управление на складовите количества
Бърза и опростена процедура за откриване на клиентски профили
Експедиране и доставки
Проследяване на поръчки
Организация на логистиката: изпращане на поръчки възможно най-бързо и при най-добрите   

 условия, както и проследяване на доставките.

Комбинацията от експертни знания и опит в проектирането и производството, обвързана с високо 
равнище на обслужване на клиентите, означава, че Бел Груп предлага на клиентите си наистина 
глобално обслужване.

•
•
•
•
•
•

Лазерно рязане
 Заваръчен робот
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N°1 за Леко Строително Оборудване 
Международно Присъствие на Бел Груп
Отличните нововъденения на Бел Груп продължават с представяне на нов продукт и  бъдещо 
усъвършенстване на основните продукти.

Бел  Груп  се  представлява  от 
собствени филиали в Англия, САЩ, 
Франция, Испания, Португалия, 
Полша  и  Русия  и  притежава 
независима дистрибуторска мрежа 
в над 90 страни. 
Продуктите на Бел се използват 
в  няколко  световноизвестни 
строителни проекта. 

Награда на Кралицата за Търговско Предприятие: Международна Търговия 2008.
Бел Груп спечели силно желаната Награда на Кралицата за Международна 
Търговия 2008. В Англия Наградите на Кралицата за Търговско Предприятие е 
едно от най-престижните награди за изключителни успехи в бизнеса. Наградите 
се връчват всяка година от Кралицата по препоръка на министър-председателя 
в знак на признание и възнаграждаване на високите достижения, постигнати от 
английска компания.

Бел Груп е №1 в безопасността на оператора
Благодарение на едно изключително приспособление на трамбовъчните продукти (анти- вибрационна 
сглобка на ръкохватките, плочите в основата и рамките, която абсорбира вибрациите), Бел спомага за 
драстичното намаляване на равнищата на вибрации в ръцете и съответно умората на оператора.

Синдромът Вибрации на ръцете е терминът, който се използва за 
описване на медицински състояния, причинени от ръчни инструменти, 
предизвикващи вибрации в тялото на работещия с тях. Предизвиканите 
увреждания са кумулативни, т.е. продължителната ежедневна работа 
с ръчно вибрационно оборудване увелижава риска от развиване на 
симптомите.

Нормативите въвеждат Граница на Стойността на Излагане на 
Действие, и по-висока граница, известна като Пределна Стойност на 
излагане.

• Стойността на Излагане на Действие е 2,5м/с2, като над това ниво 
работодателите трябва да въведат ротационни мерки, за да намалят 
излагането.

• Пределната Стойност на Излагане е 5,0м/с2, която не бива да бъде 
надвишавана по време на работния ден.

Благодарение на ниско-вибрационната си технология, виброплочите на Бел предлагат високо ниво 
на ергономичност за оператора, в съответствие с действащите Стандарти, за над 8-часова употреба, 
т.е. пълен работен ден. Сравнителните тестове, проведени от независима компания, OPERC,  
потвърждават отличните качества на Бел по отношение равнището на вибрации в ръцете. 
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Тъй като се намира в сърцето на Националния 
Парк Пийк Дистрикт грижата за околната 
среда винаги е била от първостепенно 
значение на Бел Груп що се отнася 
до производствените работи. Тя 
оказва влияние върху много 
от  системите  и  процесите 
прилагани от Бел Груп дори 
преди останалите компании 
да започнат да се съобразяват 
с екологичните въпроси при 
избор на определени бизнес 
партньори и доставчици. 
През 2006год. Бел Груп ускори 
дейностите по рециклиране, 
третиране  на  отпадъците  и 
управление на енергията. Всички те 
се извършват съгласно изискванията за 

опазване на околната среда и са насочени 
към енерго спестяване, ограничаване на 

въглеродните емисии и намаляне 
на отпадъците до приблизително 

90%.  Компанията  спазва 
законите свързани с пакетиране 
на обикновени и на опасни 
отпадъци  и  притежава 
всички необходими местни 
регистрации. 
На 13-07-2006год. Бел Груп 
получи английската награда 
за начина, по който компанията 
е подобрила здравословните и 
безопасни условия на работа, 

своите екологични стандарти и 
управлението на отпадъци. 

БЕЛ ГРУП И НЕЙНАТА ОКОЛНАТА СРЕДА – ЕДНО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ РЕЦИКЛИРАНЕ 
Бел Груп рационализира потока отпадъци в 
своя работен процес чрез щателен преглед на 
всички свои дейности. 
Навсякъде, където е възможно отпадъците 
се ограничават при източника и така отпада 
нуждата от транспортирането им до сметище. 
Това допълнително намаля разходите. 
Бел се стреми да насочи целия си процес на 
пакетиране към използване на материали 
податливи на рециклиране.  
Входящите опаковки могат да се използват 
повторно или да се рециклират винаги 
когато е възможно. Така всички отпадъци 
получени по този начин се разпределят на 
място и се рециклират както следва по общо 
споразумение със специалист по управление 
на отпадъците. 
Производствените отпадъци са основно под 
формата на материали податливи на вторична 
преработка като напр. стоманени стружки и 
парчета, отработило масло и пластмаса. Те 
също се разпределят и рециклират. 

ЕНЕРГИЯ
Съгласно  принципите  на  Компанията 
насърчаваща към ограничаване на въглеродните 
емисии Carbon Trust, Бел възприема най-
добрите практики за управление на енергията 
насочени както към понижаване на парниковия 
ефект, така и към намаляне на годишните 
разходи. 
Някои от мерките, които се вземат включват 
мониторинг на енергията, наблюдаване на 
енергията за собствени нужди, оптимизиране 
на използваното оборудване, запознаване и 
обучаване на работната сила и привличане на 
външни консултанти. Целта ни е да ограничим 
нарастващото потребление на енергия до 5% 
годишно. 

ПОЛИТИКА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
При избор на доставчици, представители и 
контрактори, Бел Груп обръща внимание на 
дейностите им по опазване на околната среда. 

Бел Груп ще приеме” безопадъчни цели във 
всички, нейни предприятия. Навсякъде, където 
се получава отпадък се прилагат програми 
за повторната му употреба или за вторична 
преработка. Също така Бел Груп се стреми да 

намали нивото на изразходване на вода и енергия 
в работния си процес съгласно правителствената 
политика свързана с „Промяна на Климата”. 

Всичко това е част от ангажимента, който поема 
Бел Груп и мисията насочена към ограничаване 
на въздействието върху околната среда оказвано 
от производството и промишлеността. Нашите 
амбиции са големи, а бъдещето ни е Зелено.
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Модел на двигателя CO2 Нива

ROBIN (г/кВч)

EX13 ............................. 744

EX17 ............................. 722

EX27 ............................. 772

EH09............................. 1145

EH41............................. 789

Модел на двигателя CO2 Нива 

HONDA (г/кВч) 

GX100 ...........................938

GX120 ...........................938

GX160 ...........................938

GX270 ...........................938

GX390 ...........................938

GXV160 .........................938

GXH50 ...........................938

GX22 .............................938

GX31 .............................938

Модел на двигателя CO2 Нива 

KUBOTA (г/кВч) 

E75NB3 ........................ 790

Модел на двигателя CO2 Нива 

LOMBARDINI (г/кВч) 

15LD225 ........................768

15LD350 ........................788 

15LD440 ........................779

Модел на двигателя CO2 Нива

HATZ (г/кВч)

1B20 ............................. 1013

1B30 ............................. 982

1D50Z ........................... 1030

1D81Z ........................... 1054

Посоченото ниво на CO2 е теоритично, 
тази стойност не е от официалната 
информация на доставчиците.

CO2 Нива

Модел на двигателя CO2 Нива 

YANMAR (г/кВч) 

L48AE ........................... 790



BelleGroup Трамбоване...
Бел Груп предлага пълна гама от съоръжения за трамбоване на почва и асфалт :
Виброплочи, Реверсивни виброплочи, Трамбовъчни машини за канали и 
Ръчноводими валяци за трамбоване на всички видове почва и асфалт.
Бел предлага голямо разнообразие от трамбовъчни машини, при които може да 
се регулира силата на пресоване, да се избира съответния размер и ширина на 
плочата в зависимост от приложението и материала, който ще се трамбова, както 
и допълнителни устройства и приспособления на машината.
Тези машини съчетават висока технология и покриват най-строгите стандарти към 
производителност. Бел Груп има богат опит и познания в процеса на трамбоване 
и в условията на безопасна работа.Понастоящем Бел е N°1 производител на 
машини с нисък клас вибрация на ръцете.

Виброплочи 

Реверсивни виброплочи 

Трамбовъчни машини за 
канали

Ръчноводими валяци за 
почва и асфалт

Трамбоване - Аксесоари

PCEL 320X Изключително лека плоча 50 кг ......... 8
PCLX Виброплоча 60 кг Леки, маневрени 
виброплочи .............................................................. 9
PCX 20A Виброплочи 75 кг 
Специално за асфалт. .......................................... 10
PCX12/36 - 13/40 Виброплоча 80 кг
Комбинирани плочи за почва и асфалт ...............11
PCX Виброплоча 85 кг
Комбинирани плочи за почва и асфалт .............. 12
PCX20/50 -120кг
ТЕЖКИ ТРАМБОВЪЧНИ ВИБРОПЛОЧИ ЗА ПОЧВА ...................... 15
SF460 Виброплоча 80 кг Специално 
за почви при тежка условия на работа. .............. 16

RPC 30 КН Компактни реверсивни 
виброплочи ............................................................ 17
RPC 45 КН Среден размер реверсивни 
виброплочи ............................................................ 18
RPC 60 КН Реверсивни виброплочи за тежки 
условия на работа ................................................ 19

RT 65 - 67 кг  .......................................................... 20
RT 50 - 55 кг ........................................................... 21
RT 66 - 68 кг ........................................................... 21
RT 74 - 74 кг ........................................................... 21

BWR 650 ................................................................ 22

................................................................................ 24
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11 kN 92Hz 23m/min     20 °

2009 Euro Bulgarian v.0901 Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.

Тр
ам

бо
ва

не

PCEL 320X
Изключително лека плоча / 50 кг
Еднопосочната Лека Виброплоча на Бел Груп намира разнообразно 
приложение в трамбоването на почва и асфалт. 
Машината е специално проектирана за работа в ограничени 
пространства със зърнеста почва, в тесни канали, затворени 
пространства, изграждане и поддръжка на тротоари, изкопи и 
тръбопроводи, спортни игрища, ландшафт и 
инженеринг на фундаменти. 

ПРЕДИМСТВА
• Изключително компактен дизайн
• Подвижна ръкохватка за управление за по-лесно съхранение, 
както е показано на снимката дръжката се сгъва много ниско 

• Предни и задни дръжки за повдигане
• 8мм дебелина на плочата

  Мощност на Размер на  Статично  Центробежна Скорост   Вибрация Тегло
Реф Модел двигателя  плочата  налягане  сила (м/мин) (м/сек.2) /   (кг)
  (кс / kВ) ШxД (мм) (кг/м2) (kН)  употреба (час.)

ELX3201 Оранжев PCEL 320X бензин 3.0 / 2.2 320 X 364 425 11 23 2.9 / 5.6 49ELX3203 Жълт

Аксесоар p24 
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13 kN 92Hz 16m/min 20°

2009 Euro Bulgarian v.0901Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.

PCLX 320 - 400
PCLX Леки виброплочи за ремонт и поддръжка.
При нужда от добро трамбоване е необходима солидна лека 
виброплоча, PCLX е най-добрия избор.

ПРЕДИМСТВА
• Удобните дръжки намаляват умората на 
оператора на машината

• Ниски нива на вибрация на ръцете, патентован
и сертифициран дизайн. Директива 2002/44/CE

• 320 или 400 ширина на основата – избор според 
съответното приложение/нужда

• Снабдена с транспортно ухо
• Воден резервоар с голяма вместимост (12 л.) 
и лесно източване 

• Високото качество на вибратора гарантира надеждност и 
добра производителност

• Разположените ръкохватки улесняват повдигането 

  Мощност на Размер на Статично Центробежна Скорост Вибрация Тегло
Реф  Модел двигателя плочата налягане сила (м/мин) (м/сек.2) / (кг)
  (кс / kВ) (мм) ( кг/м2) (кН)  употреба (час.) 

PCLX Бензин c воден резервоар
LC3222W  PCLX 320 (13”) Оранжева  Хонда  GX100 

320 x 574 398  13 16 2.42 / 10.7 61LC3224W  PCLX 320 (13”) Жълта  3.0/2.2 
LC4221W PCLX 400 (16’’) Оранжева Хонда  GX100 

400 x 574 336  13 16 2.48 / 10.2 66LC4223W  PCLX 400 (16’’) Жълта 3.0/2.2
PCLX Бензин Без воден резервоар
LC3222  PCLX 320 (13”) Оранжева  Хонда  GX100 

320 x 574 398  13 16 2.42 / 10.7 59LC3224  PCLX 320 (13”) Жълта  3.0/2.2
LC4221 PCLX 400 (16’’) Оранжева Хонда  GX100 

400 x 574 336  13 16 2.48 / 10.2 64LC4223 PCLX 400 (16’’) Жълта 3.0/2.2 
Аксесоар p24
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13 kN 94Hz 28 m/min     20 °

2009 Euro Bulgarian v.0901 Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.
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PCX20A
Специалната „Делта” виброплоча е проектирана с необходимата 
гъвкавост и подвижност за трамбоване на асфалт.
Моделът PCX 20A е специално проектиран за трамбоване на асфалт 
с голяма маневреност. Тези плочи често се използват за ремонтни 
работи като допълнение към по-големи машини за асфалт.

ПРЕДИМСТВА
• Удобните ръкохватки намаляват умората на 
оператора на машината 

• Изключително прецизни с малък радиус на обръщане върху 
асфалт

• Специално проектирана “Делта” плоча за висока 
производителност

• Воден резервоар с голяма вместимост (12 л.)
• Усилена предпазна рамка
• Комплект колела 
• Ниско разположено, широко впръскване позволяващо водния 
поток да достига до задната част на плочата

  Мощност на  Размер на   Статично Центробежна Скорост Вибрация Тегло
Реф. Модел двигателя плочата налягане сила (м/мин) (м/сек.2) /    (кг)
  (кс / kВ) Ш x Д (мм) (кг/м2) (кН)   употреба (час.) 

PCD10 PCX 20A Оранжева  Хонда GX120 Бензин 
500 x 581 420 13 28 5 / 3 75*PCD11 PCX 20A  Жълта 4 / 3

* В тежестта е включено водния комплект и транспортьора
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12-13 kN

92Hz

20 m/min

20°

2009 Euro Bulgarian v.0901Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.

PCX12/36 - 13/40
КОМБИНИРАНА ВИБРОПЛОЧА ЗА ИНДУСТРИЯТА ПОД НАЕМ
Бел е разработила серия от три комбинирани виброплочи за трамбоване 
на зърнести и смесени материали със свързващи компоненти, както 
и за горещ или студен асфалт в ограничени пространства, като 
паркинги, магистрали, близо до конструкции, бордюри и колони.
Този продукт е високоефективен за индустрията под наем, тъй като 
е проектиран да издържа на големи натоварвания.
Виброплочата е с подобрена скорост и честота и скъсена основа. Това 
позволява на оператора лесно да управлява машината при множество 
различни приложения там, където са нужни бърза поддръжка и ремонт.

ПРЕДИМСТВА
• Сгъваемата водеща дръжка предлага изключителна 
маневреност и може да се снижава до сантиметри от 
повърхността, за да се работи под препятствия и в близост до 
кофраж.

• Усиленият съединител осигурява по-дълъг живот и по-лесна 
настройка на ремъка.

• Точките на повдигане предлагат по-лесно товарене и разтоварване 
за по-голямо удобство на оператора.

• В защитната рамка е вграден воден резервоар с голям обем. 
• Дупките под ъгъл на разпръсквача обхващат цялата ширина 
на основата, предотвратявайки полепването на асфалт по нея.

• Разпръсквачът е напълно защитен от повреждане, поставя се 
лесно, с вградени места за захват на подложката за павиране, 
2 х М10 винта.

• Нов дизайна на капака на ремъка, който се поставя и сваля 
лесно и бързо с 3 х М10 винта.

• Като опция се предлага комплект компактни колела, които се 
поставят и свалят лесно, 2 х М10 винта.

   Размер на   Статично Центробежна Скорост Тегло
Реф. Модел Мощност на двигателя (кс / kВ) плочата налягане сила (м/мин) (кг)
   Ш x Д (мм) (кг/м2) (кН)  

PCX c воден резервоар
FC3600EW PCX 12/36  Хонда  Бензин GX120 - 4 / 3  360 x 606 611 12.25 20 84.5
FC4000EW PCX 13/40  Хонда  Бензин GX120 - 4 / 3  400 x 606 542 13 20 87
PCX Без воден резервоар
FC3600E PCX 12/36   Хонда  Бензин GX120 - 4 / 3  360 x 606 586 12.25 20 81
FC4000E PCX 13/40  Хонда  Бензин GX120 - 4 / 3  400 x 606 520 13 20 83.5
 Аксесоари стр24
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13-16.5 kN 92Hz 21-24m/min 20 °

2009 Euro Bulgarian v.0901 Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.

PCX 350 - 500
Комбинирани виброплочи за почва и асфалт.
Плочи с модерен вид, висока производителност, специално устроени за 
безопасна работа, която е основен приоритет реализиран посредством 
ниско ниво на вибрация на ръцете.

Патентован и сертифициран дизайн

ПРЕДИМСТВА
• По-голяма скорост на придвижване – за повишаване на 
производителността

• Ниско ниво на вибрация на ръцете
 – за безопасна и здравословна работа на оператора

• Предпазна рамка на двигателя – осигуряваща също удобство при 
повдигане

• Сгъване на ръкохватката в хоризонтално положение – компактен 
размер за пренасяне и съхранение

• Оптимална вибрационна 16.5 кН сила от 92 Хц
• Възможност за монтиране на воден резервоар от завода производител
• Заоблен ръб за асфалт
• Лята плоча със заоблени ръбове и вграден разпръсквач

    Размер на Стандартно Центробежна. Скорост  Тегло Ниво на  Макс. време
Реф.  Модел Мощност на  плочата  налягане сила (кН) (м/мин) (кг) вибрация за употреба
  двигателя (кс / kВ) Ш x Д (мм) (кг/м2)    (м/сек.2) (часове)

PCX Стандартна / Асфалтова Бензин c воден резервоар
PC3500EW PCX 350A  Хонда GX120 - 4/3 350 x 696 480 13 24 89 2.26 12.3
PC4000EW PCX 400A  Хонда GX120 - 4/3 400 x 696 419 13 24 92 2.50 10.0
PC4513EW PCX 450A  Хонда GX160 - 5.5/4 450 x 696 382 16.5 23 96 2.45 10.4
PC5000EW PCX 500A  Хонда GX160 - 5.5 /4 500 x 696 351 16.5 21 102 2.50 10.0

PCX Стандартна / Асфалтова Бензин Без воден резервоар
PC3500E PCX 350A  Хонда GX120 - 4/3 350 x 696 480 13 24 87  2.26 12.3
PC4000E PCX 400A  Хонда GX120 - 4/3 400 x 696 419 13 24 90  2.50 10.0
PC4513E PCX 450A  Хонда GX160 - 5.5/4 450 x 696 382 16.5 23 94 2.45 10.4
PC5000E PCX 500A  Хонда GX160 - 5.5/4 500 x 696 351 16.5 21 100 2.50 10.0

Аксесоари стр24 *Минимално ниво на вибрации по EN500-4
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13-16.5 kN 92Hz

21-24m/min    20 °

2009 Euro Bulgarian v.0901Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.
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    Размер на Стандартно Центробежна. Скорост  Тегло Ниво на  Макс. време
Реф.  Модел Мощност на  плочата  налягане сила (кН) (м/мин) (кг) вибрация за употреба
  двигателя (кс / kВ) Ш x Д (мм) (кг/м2)    (м/сек.2) (часове)

PCX Стандартна / Асфалтова Бензин c воден резервоар
PC3510EW PCX 350A Робин EX13 - 5/3.5 350 x 696 480 13 24 89 2.26 12.3
PC4035EW PCX 400A  Робин EX17 - 6/4.5 400 x 696 419 13 24 92 2.50 10.0
PC4537EW PCX 450A  Робин EX17 - 6/4.5 450 x 696 382 16.5 23 96 2.45 10.4
PC5022EW PCX 500A  Робин EX17 - 6/4.5 500 x 696 351 16.5 21 102 2.50 10.0

PCX Стандартна / Асфалтова Бензин Без воден резервоар
PC3510E PCX 350A  Робин EX13 - 5/3.5 350 x 696 480 13 24 87 2.26 12.3
PC4035E PCX 400A Робин EX17 - 6/4.5 400 x 696 419 13 24 90 2.50 10.0
PC4537E PCX 450A  Робин EX17 - 6/4.5 450 x 696 382 16.5 23 94 2.45 10.4
PC5022E PCX 500A  Робин EX17 - 6/4.5 500 x 696 351 16.5 21 100 2.50 10.0

Аксесоари стр24 *Минимално ниво на вибрации по EN500-4

PCX 350 - 500
Комбинирани виброплочи за почва и асфалт.
Плочи с модерен вид, висока производителност, специално устроени за 
безопасна работа, която е основен приоритет реализиран посредством 
ниско ниво на вибрация на ръцете.
Патентован и сертифициран дизайн

ПРЕДИМСТВА
• По-голяма скорост на придвижване – за повишаване на 
производителността

• Ниско ниво на вибрация на ръцете
 – за безопасна и здравословна работа на оператора

• Предпазна рамка на двигателя – осигуряваща също удобство при 
повдигане

• Сгъване на ръкохватката в хоризонтално положение – компактен 
размер за пренасяне и съхранение

• Оптимална вибрационна 16.5 кН сила от 92 Хц
• Възможност за монтиране на воден резервоар от завода 
производител

• Заоблен ръб за асфалт
• Лята плоча със заоблени ръбове и вграден разпръсквач
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16.5 kN 92Hz

21-22m/min 20°

2009 Euro Bulgarian v.0901 Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.

    Размер на Стандартно Центробежна. Скорост  Тегло Ниво на  Макс. време
Реф.  Модел Мощност на  плочата  налягане сила (кН) (м/мин) (кг) вибрация* за употреба
  двигателя (кс / kВ) Ш x Д (мм) (кг/м2)    (м/сек.2) (часове)

PCX  Стандартна / Асфалтова Дизел c воден резервоар
PC4525EW PCX 450A  Хатц 1B20 - 4.6/3.5 450 x 696 440 16.5 22 113 2.61 9.2
PC5012EW PCX 500A  Хатц 1B20 - 4.6/3.5 500 x 696 404 16.5 21 116 2.59 9.3 

PCX  Стандартна / Асфалтова Дизел Без воден резервоар

PC4525E PCX 450A  Хатц 1B20 - 4.6/3.5 450 x 696 440 16.5 22 111 2.61 9.2
PC5012E PCX 500A  Хатц 1B20 - 4.6/3.5 500 x 696 404 16.5 21 114 2.59 9.3

Аксесоари стр24 *Минимално ниво на вибрации по EN500-4

PCX 350 - 500
Комбинирани виброплочи за почва и асфалт.
Плочи с модерен вид, висока производителност, специално устроени за 
безопасна работа, която е основен приоритет реализиран посредством 
ниско ниво на вибрация на ръцете.

Патентован и сертифициран дизайн

ПРЕДИМСТВА
• По-голяма скорост на придвижване – за повишаване на 
производителността

• Ниско ниво на вибрация на ръцете
 – за безопасна и здравословна работа на оператора

• Предпазна рамка на двигателя – осигуряваща също удобство при 
повдигане

• Сгъване на ръкохватката в хоризонтално положение – компактен 
размер за пренасяне и съхранение

• Оптимална вибрационна 16.5 кН сила от 92 Хц
• Възможност за монтиране на воден резервоар от завода производител
• Заоблен ръб за асфалт
• Лята плоча със заоблени ръбове и вграден разпръсквач
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20 kN 86Hz 25 m/min      20°

2009 Euro Bulgarian v.0901Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.
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PCX 20/50 - Ново  
ТЕЖКИ ТРАМБОВЪЧНИ ВИБРОПЛОЧИ ЗА ПОЧВА 
Използват се за трамбоване на почва при ремонтни работи и поддръжка 
при големи натоварвания, глина или влага. Тази виброплоча е 
високоударна и същевременно удобна за оператора принадлежаща 
към категорията тежки машини.

PCX20/50 притежава изключителни трамбовъчни характеристики и е 
най-тежката трамбовъчна виброплоча в класа си. 

ПРЕДИМСТВА
• Всестранно трамбоване на почви, асфалт и настилки, 
виброплоча с неограничени възможности

• Оптимална виброплоча за финиширане или изкърпване 
на износени почвени слоеве

• Най-висока степен на удобство за оператора: патентовано 
неутрализиране на вибрациите на ръкохватката 

• Специална износо- и чупливоустойчива лята плоча, която
може да се използва дори при непрекъснато натоварване, 
изработена от изключително устойчива излята стомана (GJS-700)

• Здрава защита прави виброплочата устойчива на работа при тежки 
условия и на механички удари  

• Снабдена с двигател на Хонда
• Подложка за паваж налична като аксесоар
 

    Размер на Стандартно Центробежна. Скорост  Тегло Ниво на  Макс. време
Реф.  Модел Мощност на  плочата  налягане сила (кН) (м/мин) (кг) вибрация* за употреба
  двигателя (кс / kВ) Ш x Д (мм) (кг/м2)    (м/сек.2) (часове)

FC5000E PCX 20/50 Хонда GX160 -  5.5 / 4 500 x 696 501 20 25 120  3.5 4.15

Аксесоари стр24

‘На разположение 2то тримесечие на 2009’
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18 kN 90 Hz 24 m/min      20°

2009 Euro Bulgarian v.0901 Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.
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SF 460
Виброплоча със специална сила
Върху почва и трудни за обработване земни повърхности SF 460 се 
движи безпроблемно там където другите машини могат лесно да 
затънат. 
Доказан дизайн гарантиращ дълги години употреба при тежки 
условия.

ПРЕДИМСТВА
• Висока центробежна сила за по-голяма мощност при експлоатация 
• 90 Хц ниска честота : висока амплитуда
- високи скорости на придвижване
- по-добро слягане на почва
• по-голяма плътност и здравина на основната плоча
• Здрав защитен алуминиев кожух 
• Вибратор неизискващ честа поддръжка
• Сгъващи се ръкохватки за по-лесно съхранение и транспортиране

    Размер на Честота Центробежна Скорост Тежест
Реф. Модел Мощност надвигателя  (кс / kВ) плочата (хц) сила (м/мин) (кг)
    Ш x Д (мм)  (кН)  

164.9.000 SF 460  Хонда GX160 Бензин 5.5 / 4.1 460 x 541 90 18 24 80

164.9.004 SF 460  Робин EX17 Бензин 6 / 4.5 460 x 541 90 18 24 81
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30 kN 90 Hz 24-26m/min      20°

2009 Euro Bulgarian v.0901Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.

RPC 30 КН
Компактни реверсивни виброплочи
Виброплочи и реверсивни виброплочи с центробежна сила 30 КН. 
Скоростта и дълбочината 
на слягане се настройват чрез хидравличния регулатор на ексцентрика. 
Това придава плавно движение на плочата и я прави лесна за 
експлоатация. Основната плоча е предназначена за трамбоване в 
близост до пилони и бетонни основи. Идеална за подови настилки, 
фундаменти, ремонт на пътища, както и за засипване на канали за тръби. 

ПРЕДИМСТВА
• Два вида размер и тегло на основната плоча в зависимост от 
приложението съчетаващи ниско тегло с висока сила на слягане  

• Модел 30/40, широчина на основната плоча 400 мм
• Модел 30/50, широчина на основната плоча 500 мм
• Компактни машини с висока производителност 
и възможности за пресоване 

• Бензинов или дизелов двигател 
• Високо честотен вибриращ елемент 90 ХЦ
• Компактен дизайн съчетан с отлична ергономичност и слаби 
вибрации на ръцете, които намалят умората на оператора

• Специално проектирана ръкохватка за оператора за лесна 
работа с минимално усилие 

• Лесна поддръжка и лесно достъпни части
• Голяма подемна кука разположена централно
• Сгъваема ръкохватка, която осигурява лесно преместване, минимизира 
размера при транспортиране и съхранение 

    Размер на Центробежна Честота Тегло Тегло
Реф. Модел Мощност на двигателя (кс / kВ) плочата  сила (хц) клас (кг)
    Ш x Д (мм) (кН)  

161.9.001 RPC 30/40 Хонда  GX160 Бензин -  5.5 / 4 400 x 657 30 90 160 158.4

161.9.000  RPC 30/40D Хатц 1B20 Дизел  -  4.2 / 3.1 400 x 657 30 90 160 175

161.9.067 RPC 30/50   Хонда  GX160 Бензин -  5.5 / 4 500 x 657 30 90 200 186

161.9.066 RPC 30/50D  Хатц 1B20 Дизел  -  4.2 / 3.1 500 x 657 30 90 200 200

Аксесоари стр24
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RPC 45 КН
Реверсивни виброплочи среден размер.
Среден размер виброплочи и реверсивни виброплочи за работа 
в трудни условия. Идеални за трамбоване на почвата при 
засипване на канали на тръби и кабелни тунели, както и за ремонт 
и поддръжка на пътища. Скоростта и дълбочината на трамбоване 
се настройват през хидравличнен серво-регулатор на ексцентрика.
Дизайна включва усилена рамка, която издържа на силен удар 
и предпазва важни части на машината.

ПРЕДИМСТВА
• Компактен дизайн
• Обща ширина на плочата 600мм. Този модел е снабден с 2 бързо 
монтиращи се плочи за разширение позволяващи по-разнообразно 
приложение (Разширения 2 x 75 мм)

• Бензинов или дизелов двигател. RPC45/60 в наличност с дизелово ел. 
пуск по избор

• Оптимизирано трамбоване се получава чрез високочестотен вибриращ 
елемент

• Чрез намаляне на вибрациите на ръцете се постига отлична 
ергономичност

• Специално проектирана ръкохватка на оператора, позволяваща 
улеснено управление дори при трудни завои

• Сгъваема ръкохватка със заключващ механизъм, улесняваща 
транспортирането и съхранението

    Размер на Центробежна Честота Тегло Тегло
Реф. Модел Мощност на двигателя -  (кс / kВ) плочата  сила (хц) Клас (кг)
    Ш x Д (мм) (кН)  

161.9.005 RPC 45/60  Хонда  GX270 Бензин -  9 / 6.7 600 x 839 45 70 300 310
161.9.004 RPC 45/60D  Хатц 1B30 Дизел -  6.3 / 4.7  600 x 839 45 70 300 320
 RPC 45/60DE  с ел. пуск 
161.9.068 Оранжев 

Хатц 1B30 Дизел 6.3 / 4.7 600 x 839 45 70 300 330161.9.076 Жълт 
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RPC 60 КН
Реверсивни виброплочи за тежки условия на работа .
Тежки реверсивни виброплочи с оптимални възможности за 
трамбоване. Мощният дизелов двигател превръща серията RPC60/80 
в икономичен заместител на тежките вибриращи валяци. Основната 
плоча е предназначена за бързо трамбоване на камъчен и почвен 
материал на обширни повърхности. Отличен за фундаменти на сгради 
и за засипване на носещи стени.

ПРЕДИМСТВА
• Изключителна центробежна сила 60КН
• Компактна и снабдена със странични предпазни капаци 
за безопасно придвижване в дълбоки канали

• Идеална за големи обекти
• Общата широчина на плочата може да достигне до  700 мм 
или 800 мм с бързо монтиращи се плочи за разширение 
(550 мм широчина на  основата без разширенията)

• Включени са разширяващи плочи 2 x 75 
• Разширяващи плочи 2 x 125 по избор
• Дизелов двигател Хатц ID81Z
• RPC 60/80 може да разполага с ел. пуск (по избор)
• Надеждна работа с отлични възможности за пресоване
• Високочестотен вибриращ елемент
• Лесна за управление и маневриране, създадена да намали усилията на оператора
• Ергономична дръжка с леки вибрации увеличаваща производителността
• Частите са лесно достъпни за поддръжка и стандартизирани
• Голяма подемна кука разположена централно
• Сгъваема ръкохватка, която се прибира в рамката за лесно транспортиране и съхранение 

     Размер на Центробежна Честота Тегло Тегло
Реф. Модел Мощност на двигателя -  (кс / kВ) плочата сила (хц) Клас (кг)
    Ш x Д (мм) (кН)

161.9.064 RPC 60/80D  Хатц 1D81Z Дизел- 15 / 11 700 x 945 60 70 500 502
 RPC 60/80DE с ел. пуск
161.9.065 Оранжев 

Хатц 1D81Z Дизел- 15 / 11 700 x 945 60 70 500 522161.9.072 Жълт 
Аксесоари стр24
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RT 65
4-тактова компактна виброплоча тип „пачи крак” за трамбоване 
на канали
Новата и уникална RT 65 е с удължена структура и ръкохватка, 
предназначена за работа в дълбоки, тесни канали. RT 65 е снабдена 
с ниско разположен резервоар за гориво, предпазна решетка на 
двигателя, ролер за транспортиране и и спомагателна ръкохватка 
за повдигане.

ПРЕДИМСТВА
• Ниски емисии и шум на 4-тактовия двигател
• 3 горивни филтъра и въздушен филтър с голяма вместимост за 
допълнителна надеждност

• Специална дроселна система за по-плавна работа
• Високо амортисьорно окачване за намаляне вибрациите на ръцете

  Мощност Честота Скорост Сила Накрайник (мм) Размери (мм)  Тегло 
Реф. Модел (кс / kВ) (вибр/мин) (м/мин) (кН) Ш Д Ш В Д (кг)

 RT 65 Хонда GX100
158.9.030 оранжева 3.1 / 2.3 650-700 13 16.3       280 333 350 1090 730 67
158.9.031 жълта
Подменяема пета , Аксесоари стр24



BelleGroup

21  

RT66
RT50

RT74

13-19kN 10Hz 13-13.6 m/min     20 °

2009 Euro Bulgarian v.0901Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.

RT 50/66/74
4-тактови виброплоча тип „пачи крак”
3 машини, проектирани съобразно законодателството по опазване 
на околната среда. Продукта предлага всичко, което един клиент би 
желал – висока производителност и продължителност на използване 
с допълнителното  предимство на 4-тактовия бензинов двигател.  
Изпитана за работа в най-тежки работни условия, тази трамбовъчна 
машина е създадена да ви служи.

ПРЕДИМСТВА
• Надеждна, с улеснен пуск, без нужда от бензинова/маслена смес 
• Ниски емисии и шум на 4-тактовия двигател
• 3 горивни филтъра и въздушен филтър с голяма вместимост 
за допълнителна надеждност

• Директното задвижване чрез зъбна предавка и с вана за смазочно 
масло увеличава продължителността на ползване на машината

• Усилен пневматичен амортисьор за тежки условия на работа
• Добре балансираната работа намаля усилията на оператора
• Предпазна рамка за тежки условия на работа и подвижни дръжки

  Мощност Честота Придвижване Сила Накрайник (мм) Размери (мм) Тегло
Реф.  Модел (кс / kВ) (вибр/мин) (м/мин) (кН) Ш Д Ш B Д (кг)

158.9.017 RT50 Хонда GX100 3.1 / 2.3 570-635 13.0 13.75 250 333 380 990 705 54
158.9.009 RT66 Хонда GX120  4 / 3 550-620 13.6 18.65 280 333 420 1055 755 69
158.9.015 RT66 Робин EH12D  4 / 3 550-620 13.6 18.65 280 333 420 1055 755 68
158.9.011 RT74 Хонда GX120  4 / 3 550-620 13.3 18.65 300 333 420 1055 755 75

Подменяема пета , Аксесоари стр24

RT66 Робин EH12D стандартно с 
Двоен Въздушен филтър

RT66/RT 74 Хонда GX120 С Двоен 
Въздушен филтър като опция
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     °20 kN 55 Hz 60 m/min 20°
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BWR 650
Ръчноводими валяци за почва и асфалт.
Напълно хидростатично управляеми ръчноводими валяци. Подходящ 
за всякакви приложения върху асфалт и различни типове основи.
Характерен с компактния си дизайн, отговарящ на последните 
стандарти по качество и снабден с Кубота дизелов двигател, този 
валяк определя стандарта по качество в сектора и доказва своята 
издържливост при тежки условия на работа.

ПРЕДИМСТВА
• Отлична работа покрай стени без 
оставяне на изпъкнали места

• BWR 650 снабден с - КУБОТА Дизел E75NB3 
Електрически стартер. Изключително 
надежден с възможно най-малките нива на шум в 
отрасъла 

• Висока сила на уплътняване 20кН
• Моноцилиндров дизелов двигател с водно охлаждане, 
надежден при всякакви условия на работа на обекта

• Хидравлично задвижване от Sauer Danfoss на всеки 
барабан

• Воден резервоар с голяма вместимост и сменяема 
антикорозионна пръскачка осигуряваща намокряне на 
цялата повърхност на барабана 

• Диаметър на барабана 402 мм, широчина на 
баранаба 650 мм 

• Добра работа покрай ръбове на бордюри 
• Електрически пуск

  на двигателя Мощност  Честота Придвижване Сила Размери (мм)  Тегло 
Реф.  Модел (кс / kВ) (Хц/вибр.мин) (kм/ч) (кН) Ш B Д (кг)

DR04 BWR 650 Валяк  Кубота E75NB3  55/ 3300 > 3.6 20 700 1150 2385 675
 Ел. пуск жълт 6.5 / 4.8
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BWR 650
Ръчноводими валяци за почва и асфалт
Стабилен и устойчив дизайн, компактен размер, съчетан с максимална 
надеждност при възможно най-трудни условия на обекта.

ПРЕДИМСТВА
• Централно разположен вибратор с лесен достъп
• Сгъваема дръжка и заключващ механизъм
• Възможно най-ниски нива на шум
• Ниски нива на вибрации на ръцете благодарение на 
заглушители инсталирани към дръжката 

• Отлично балансиран
• Лесен за управление и маневриране напред и назад 
с незабавно  управляващо въздействие

• Не оставя следи по асфалт
• Предпазни странични стоманени капаци
• Паркинг спирачка
• Бутон за аварийно спиране
• Централно разположено подемно „ухо”
• Лесен достъп до всички необходими основни части

Обща Дължина  (мм.) A - 2385
Обща височина   (мм.)  B - 1150
База  (мм.)  C - 560
Диаметър на Барабана  (мм.) D - 402
Широчина на Барабана  (мм.) E - 650
Обща широчина  (мм.) F - 700
Отстояние до бордюр  (мм.) G - 260
Странично закрепване  (мм.) H - 25
Височина при съхранение  (мм.)  I - 1800

Идеална видимост
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Аксесоари...
PCEL320X
OPP/63/DIO Подложка за паваж PCEL320X 

PCLX
OPP/01/DIO Подложка за паваж PCLX 320 
OPP/02/DIO Подложка за паваж PCLX 400 
OPP/51S/DIO К-т за воден впръск  PCLX 320 Оранжев
OPP/51Y/DIO К-т за воден впръск  PCLX 320 Жълт
OPP/54S/DIO К-т за воден впръск  PCLX 400 Оранжев
OPP/54Y/DIO К-т за воден впръск  PCLX 400 Жълт
OPP/60/FIO Комплект колела  PCLX 320/400
(Съвместим с модели сериен номер: 050570 и по-нови)

PCX 12/36-13/40
OPP/65/DIO Подложка за паваж PCX 12/36
OPP/66/DIO Подложка за паваж PCX 13/40
OPP/70S/DIO К-т за воден впръск PCX 12/36 Оранжев
OPP/71S/DIO К-т за воден впръск PCX 13/40 Оранжев
OPP/74/FIO Комплект колела  PCX 12/36 - 13/40

PCX350-500 - PCX20/50
OPP/26/DIO Подложка за паваж PCX 350 (14”)
OPP/28/DIO Подложка за паваж PCX 350 (14”)
OPP/30/DIO Подложка за паваж PCX 450 (18”)
OPP/32/DIO Подложка за паваж PCX500 - PCX20/50 (20”)
OPP/46S/DIO К-т за воден впръск PCX 350
OPP/47S/DIO К-т за воден впръск PCX 400
OPP/48S/DIO К-т за воден впръск  PCX 450
OPP/49S/DIO К-т за воден впръск PCX 500
OPP/35/DIO  Фиксирани колела ‘за сглобяеми и лети основи’ (не е наличен за Хатц)
OPP/50/FIO  Разглобяеми колела за лети основи 

RPC 30КН/60КН 
OPP/18/FIO  Комплект колела  RPC30КН
OPP/41/DIO 125мм Разширителни плочи RPC60КН
DIO Инсталиране при дилъра / FIO Инсталиране в завода

RT50/65/66/74
Подменяма пета
158.0.131 170мм Пета за-Универсална пета RT50/RT65/RT66/RT74
158.0.052 250мм Пета за   RT50/RT65
158.0.048 280мм Пета за   RT50/RT65 
158.0.026 280мм Пета за   RT66/RT74 
158.0.903 300мм Пета за   RT66/RT74
Аксесоари
158.3.011  Пълен комплект с универсална пета 
 170x330мм. (ш. x д.), болтове и гайки Цялата РТ гама
158.3.003 Дървена тясна пета 170 215 x 332мм (Ш x Д) RT50/RT65
158.3.007  Дървена тясна пета  235 x 332мм (Ш x Д) RT66/RT74
158.3.001 Разширителна пета 100 x 330 x 300мм (Ш x Д x B) RT50/RT65
158.3.005  Разширителна пета 100 x 330 x 300мм (Ш x Д x B) RT66/RT74
158.3.002 Разширителна пета 150 x 330 x 300мм (Ш x Д x B) RT50/RT65
158.3.006 Разширителна пета 150 x 330 x 300мм (Ш x Д x B) RT66/RT74
OPRA/02/DIO  Двоен Въздушен Филтър GX160 Хонда RT66
158.0.100 Гумено изолаторно покритие за ръкохватката

Всички пети които се предлагат като аксесоари за RT50 са съвместими и със 
старите модели на RT66 (No.0210064)



BelleGroup Пренасяне...
Бел Груп предлага своя моторизиран, пешеходно управляем минисамосвал 
BMD със задвижване 4х4 за пренасяне на насипен материал или различни 
строителни материали.

Моделът е проектиран за висока производителност, съобразена с най-високите 
стандарти за безопасност.

.........................................26

BMD се предлага с 4 допълнителни опции : Подложка, Товарни рампи, Слабо 
налягане на подвижните колела, Теглич с опция за застопоряване.

Допълнителните опции на минисамосвала увеличават възможностите на машината, 
като й позволяват да пренася товари с неправилна форма или големи размери. 

Минисамосвал BMD

Аксесоари  
.........................................28

Минисамосвал BMD
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Минисамосвал BMD
Пешеходно управляем, моторизиран минисамосвал със 
задвижване 4х4. 
Моторизираният пешеходно управляем минисамосвал със задвижване 
4х4 е предназначен за товарене и транспортиране с висока скорост, 
голяма подвижност и маневреност. Може да побере всякакви видове 
товари, движи се по разнообразни повърхности/терени и намира широко 
приложение в строителството, озеленяването и земеделието.

ПРЕДИМСТВА
• Проектиран за работа при тежки условия, и механизъм за 
изсипване, минисамосвала BMD с лекота на управлението 
може лесно да борави с товари до 300кг 

• Способност за изкачване по наклони до 38º 
• Задвижване на 4 колела и демонтиращо се 
централно колело за сервизиране 

• Два режима на задвижване с 2 или 4 задв. колелета
• Високо ефективен и в комбинация със скорост и голяма 
продуктивност, машината може да намери широко приложение

• Идеален за работа в неголеми пространства, тъй като размерите 
му позволяват преминаване през портали на врати и движение в 
затворени пространства.

• Лесен за маневриране, завиване и работа по наклони 
• Скоростна кутия с 4 предни скорости. Снабден и със задна 
скорост и дискови спирачки.

• 4 бр. универсални гуми
• По-бърз и по-подвижен от вагонетка
• Бързо монтиране на плоската подложка
• По желание се предлага товарна рампа, сгъваема и лесно преносима

  Мощност на Макс.скорост Вместимост Вместимост Размери  Тегло
Реф.  Модел двигателя  на придвижване (литри) (кг) (мм)   (кг)
  (кс / kВ) (км/ч)   Ш B Д 

BMD01 BMD300  Хонда Бензин 
6  134 300 716 925 1588 155 Универсални гуми. GXV160 - 5.5 / 4

BMD01T BMD300  Хонда Бензинl 
6  134 300 987 925 1588 159

 
Подвижни колела GXV160 - 5.5 / 4

Аксесоари стр28

Подвижни колела за меки почви
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Минисамосвал BMD
Пешеходно управляем, моторизиран минисамосвал със 
задвижване 4х4.
Минисамосвала BMD е изпитван за издръжливост в центъра за изпитания 
на Бел Груп.

ПРЕДИМСТВА
• Висококачествени компоненти, отговарящи 
на най-новите стандарти по качество и съобразени с 
изискванията на ЕС за безопасна и здравословна работа 

• Удобен за ползване и обслужване, с увеличена 
производителност

• Разположението на двигателя позволява лесен достъп и 
обслужване. Двигателят ХОНДА GXV160 / 5.5 кс е съобразен с 
последните екологични стандарти.

• Снабден с паркинг дискова спирачка за пълна безопасност на 
оператора

• Включване на режим 4х4 при натоварване на неравен терен
• По-ниското разположение на коша позволява бързо изсипване 
без усилие от страна на оператора

• Постигане на перфектен баланс при работа с пълен товар 
• Всичките 4 колела са еднакви и лесно сменяеми
• Допълнителни лагери за поддържане на оста и усилваща плоча  
• Долна предпазна плоча, непозволяваща нараняване от камъни
• Улеснена поддръжка Аксесоари стр28
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МИНИСАМОСВАЛ 
OPD/01/DIO Подложка  
OPD/02/DIO  Рампа 
OPD/05/DIO Подвижни колела
OPD/06/DIO  Теглич с опция за застопоряване

ПОДЛОЖКА  -  за блокчета и торби цимент

РАМПА - Сгъваема и лесно преносима рампа

ПОДВИЖНИ КОЛЕЛА за меки почви

Минисамосвал Аксесоари

ТЕГЛИЧ С ОПЦИЯ ЗА ЗАСТОПОРЯВАНЕ
Усилено приспособление за теглене



BelleGroup Миксиране...
Бел Груп предлага пълна гама от продукти за миксиране на циментов 
разтвор и бетон.

Електрически миксери за разбъркване, лесно преносими и миксери за работа 
при тежки условия за всякакви приложения, професионални и тип “направи си 
сам” включително за отдаване под наем и продажби. Бъркачки от най-високо 
качество проектирани за всякакви нужди. Преносимите компактни миксери 
с голяма вместимост и широко приложение могат да бъдат задвижвани с 
електрически или двигател с вътрешно горене.

Ръчен електрически 
миксер 

Компактни преносими 
миксери

130 - 180  л

Подвижни миксери с 
голяма вместимост

250 - 400  л

Промикс 1200/1600W  ...........................................30

Минимикс 150 обем на барабана 130 л  .............31
TBE 130/165 обем 
на барабана 130 до 165 л  ...................................32
BWE 80/110/130 
обем на барабана 130 до 180 л ...........................33

BWE 150/200/250 обем на барабана 300-400 л ..34
Супириър обем на барабана 280-380  л .............35
Премиер XT обем на барабана 250-400  л .........36
Тракт микс обем на барабана 350  л ...................37
 

BELLE CLEAN - Разтворител на бетон ................38
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  Мощност на Обем на  Фитинг на  Макс. диаметър Височина с Тегло без Тегло
Реф.  Модел двигателя смесване лопатката на лопатката лопатката лопатка (кг)
  (В) (литри)  (мм) (мм) (кг)

PROM05  1200E Промикс миксер* 1200 113 M14 x 2 140 865 5.5 7
PROM06  1600E Промикс миксер* 1600 227 M14 x 2 160 865 6.2 7.8

949/99584 2-лопатна бъркалка 140мм диаметър
949/99585 2-лопатна бъркалка 160мм диаметър
*(СЕ.щифт)

Промикс 1200-1600
Електрически миксер с променлива скорост
Ръчните миксери с лопатки са подходящи за материали с голям 
вискозитет като цимент, строителни разтвори, лепила за плочки и 
мазилки за стени.

Скоростна кутия с две скорости и регулатор на скоростта гарантират 
перфектно разбъркване.

ПРЕДИМСТВА
• Регулатор на скоростта:  1200E 1600E
 Скорост 1-ва предавка :  76-262 об/мин 153-310 об/мин
 Скорост 2-ра предавка :  218-578 об/мин 309-670 об/мин
• Вградено аварийно заключване
• Бавен пуск, леко изпръскване
• Разнообразие от лопатки за широко приложение
• Двигател и скоростна кутия проектирани за 
продължително използване

• Лесна поддръжка.
• Висока мощност и въртящ момент
• Приспособления, лесни за подмяна
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    Макс. мощност Вместимост  Обем на  Скорост Размери  Тегло без
Реф.  Модел  на двигателя (кс / kВ) на барабана сместта на барабана  без поставката (мм) поставката*
    (литри) (литри) (об/мин) Ш B Д (кг)

M54B Минимикс 150  Хонда GX120  4 / 2.9 130 90 10-24 605 890 1220 61
M52B Минимикс 150   Робин EH09  2.8 / 2.1 130 90 24 605 890 1220 60.5
M22B Минимикс 150   110В (60Хц )  0.75 / 0.55 130 90 24 605 890 1220 55
M18BE Минимикс 150   230В - ЕВРО1  0.75 / 0.55 130 90 24 605 890 1220 55

*Тегло на поставката: 9.5 кг 

МИНИМИКС 150
Компактен професионален миксер
Разнообразие от миксери за професионална употреба, за отдаване под 
наем и “направи си сам” потребители. Предназначени за продължителна 
работа на работната площадка, това са едни висококачествени преносими 
миксери за всички малки до средни строителни обекти.
Миксери номер едно в целия свят

ПРЕДИМСТВА
• Лека и преносима, Минимикс 150 може да разбърка 
количество с обема на една пълна количка

• Използвана с поставката, позволява разбъркване и след това изсипване 
- Патентован дизайн

• Електрически или бензинов двигател по избор
• Капсулован ел. мотор според стандард IP 45
• Пълна топлинна защита от претоварване 
• Покрива изискванията на CE, с NVR (No Volt Release)
безопасен превключвател

• Променлив регулатор на Хонда GX120 
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TBE 130/165
Икономичен, лек миксер
Икономичен, използван за домашна употреба или от 
полупрофесионалисти.

Тези вертикални миксери са снабдени с доказан двигател и система 
от предавки осигуряващи добро разбъркване.

ПРЕДИМСТВА
• Предпочитан от строителите заради своята 
преносимост и безопасна работа

• Пълнене и изсипване и от двете страни за по-
бърза работа

• Проектиран с височина позволяваща директно 
изсипване в строителна количка

• Лесна поддръжка
• Ел. задвижване
• Покрива изискванията на CE, с NVR 

(No Volt Release) безопасен превключвател
• Изключително леки вертикални миксери, 
лесно управляеми 

• Компактен дизайн 

  Мощност на Вместимост Обем на  Скорост Размери  Тегло
Реф.  Модел двигателя на барабана сместта на барабана (мм)   (кг) 
  (кс / kВ) (литри) (литри)  (об/мин) Ш B Д 

MU27 TBE 130 Електр. 230В 50Хц 0.6 / 0.45 130 80 29 790 1230 1160 50
MU28 TBE 165 Електр. 230В 50Хц 0.6 / 0.45 165 100 29 790 1295 1160 53

Доставка ex-works от Бел Пошла, минимално количество за поръчка - 65 бр (в един 40 футов контейнер), 
33 бр. (в един 20 футов)  За Франция минимално количество за поръчка - 10 бр.
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BWE 80/110/130
Компактен и стабилен професионален миксер
Идеално съчетание от средно голяма мощност и висока ефективност на 
работа.

Тези вертикални миксери са снабдени с доказан двигател и система от 
предавки осигуряващи добро разбъркване.

ПРЕДИМСТВА
• Предпочитан от строителите заради своята 
преносимост и безопасна работа

• Пълнене и изсипване и от двете страни за по-
бърза работа

• Проектиран с височина позволяваща директно 
изсипване в строителна количка

• Лесна поддръжка
• Ел. задвижване
• Покрива изискванията на CE, с NVR (No Volt 

Release) безопасен превключвател
• Многоредов клинов ремък за осигуряване 
на възможно най-доброто задвижване, 
незначителен шум и намалени вибрации

• Усилена конструкция на барабан,
рамка и гумени колела 

• Високоустойчиви компоненти с отлични 
експлоатационни характеристики 

• Педал за крака и механизъм за изсипване с 
няколко позиции за разбъркване

• Защитен кожух на зъбното колело за безопасна 
работа на оператора

  Мощност на  Вместимост  Обем на Скорост Размери  Тегло
Реф.  Модел двигателя на барабана сместта  на барабана (мм)   (кг)
  (кс / kВ) (литри) (литри)  (об/мин) Ш B Д  

MU01 BWE 80 ел. миксер 230В 0.6 / 0.45 130 80 29 750 1290 1340 60
MU02  BWE 110 ел. миксер 230В 0.6 / 0.45 165 110 29 750 1355 1340 62
MU29  BWE 130 ел. миксер 230В 0.6 / 0.45 180 130 29 750 1400 1340 67

Доставка ex-works от Бел Полша, минимално количество за поръчка  65 бр. (в един 40 футов контейнер)
33 бр. (в един 20 футов контейнер) - За Франция минимално количество за поръчка - 10 бр
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BWE 150/200/250
Професионален подсилен миксер
Миксери с голям капацитет за строителни обекти с всички свойства 
нужни на професионалните строители.

Тези миксери са проектирани и произведени за ефективна, стабилна 
и продължителна работа на големи строителни обекти. 

ПРЕДИМСТВА
• Здрава конструкция за надеждна работа
• Пълнене и изсипване и от двете страни за по-
бърза работа

• Крачен мехнизъм за спиране на изсипването 
гарантира безопасна работа на оператора

• Ел. задвижване  - 230 B или 400 B
• Лесна поддръжка
• Покрива изискванията на CE, с NVR 

(No Volt Release) безопасен превключвател

  Мощност на Вместимост Обем на  Скорост Размери  Тегло
Реф.  Модел двигателя на барабана сместта на барабана (мм)   (кг)
  (кс / kВ) (литри) (литри) (об/мин) Ш B Д 

MU03 BWE 150 Ел. двигател 400В 1.5 / 1.1 300 150 25 1100 1500 1900 185
MU04 BWE 150 Ел. двигател 230В 2 / 1.5 350 150 25 1100 1500 1900 185
MU05 BWE 200 Ел. двигател 400В 1.5 / 1.1 350 200 25 1100 1560 1900 190
MU06 BWE 200 Ел. двигател 230В 2 / 1.5 350 200 25 1100 1560 1900 190
MU07 BWE 250 Ел. двигател 400В 2 / 1.5 400 250 26 1150 1600 1950 240
MU08 BWE 250 Ел. двигател 230В 2.9 / 2.2 400 250 26 1150 1600 1950 240

Минимално количество за поръчка - BWE 150 & BWE 200 - 16/32 бр. (за 20/40 футов контейнер) BWE 250 - 
10/25 бр. (за 20/40 футов контейнер) Доставка ex- works от Бел Полша
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  Мощност на Вместимост  Обем на Скорост Размери   Тегло
Реф.  Модел  двигателя на барабана сместта на барабана (мм)   (кг)
  (кс / kВ) (литри) (литри) (об/мин) Ш B Д

MU10 Супириър 300D Ломбардини Дизел (4 колела) 4.8 / 3.5 280 150 25 1155 1598 1765 255
MU12 Супириър 300E Ел. двигател  230В (4 колела) 2 / 1.5 280 150 25 1155 1598 1765 233
MU16 Супириър 350D Ломбардини Дизел (4 колела) 4.8 / 3.5 333 200 25 1155 1660 1765 260
MU18 Супириър 350E Ел. двигател  230В (4 колела) 2 / 1.5 333 200 25 1155 1660 1765 238  
MU22 Супириър 400D Ломбардини Дизел (4 колела) 4.8 / 3.5 380 250 26 1155 1935 2135 310
MU24 Супириър 400E Ел. двигател  230В (4 колела)  2.9 / 2.2 380 250 26 1155 1935 2135 288 
Супириър 300-350 : 11/21 бр. (един 20/40 футов контейнер) Супириър 400 : 10/20 бр. (един 20/40 футов контейнер) 
Минимално количество за поръчка - 10 бр. доставени ex- works от Бел Полша 

Супириър 300/350/400
Мобилен миксер за тежки условия на работа
Миксери с голям капацитет за строителни обекти с всички свойства нужни 
на професионалните строители.
Дизайнът и производството на тези миксери осигуряват експлоатационните 
качества и издръжливостта, необходими за продължителна работа на 
големи строителни обекти.

ПРЕДИМСТВА
• Пълнене и изсипване и от двете страни 
за по-бърза работа

• Крачен мехнизъм за спиране на изсипването 
гарантира безопасна работа на оператора

• Покрива изискванията на CE, 
с NVR (No Volt Release) безопасен превключвател

• Теглич и направляваща ос
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Премиер XT
Мобилен миксер с висока производителност за тежки условия 
на работа.
Модерен миксер с още по-голяма издържливост от  доказалите се 
бъркачки Премиер.

За да задоволи нуждите на обекта миксера е снабден с четири 
размера барабани за различни обеми на разбъркване. Всички размери 
притежават стандартно едни и същи характеристики.

ПРЕДИМСТВА 
• Изключително устойчив барабан за разбъркване 
с подсилващ пръстен

• Уникален дизайн на лопатките даващ по-голяма 
ефективност на разбъркване

• Крачен мехнизъм за спиране на изсипването 
гарантира безопасна работа на оператора

• По-здраво и лесно за почистване шаси
• Скоростна кутия работеща и при най-тежки 
условия на работа на обекта

• Заключващо се отделение на двигателя 
Новата Премиер работи със затворен капак 

  Мощност на Вместимост  Обем на  Размери  Тегло
Реф.  Модел двигателя на барабана сместта (мм)   (кг)
  (кс / kВ) (литри) (литри) Ш B Д 

PM89 Премиер 150 XT Янмар Дизел L48AE 4.7 / 3.5 300 160 900 1567 1790 344
PM45 Премиер 150 XT 230В 1ф. Ел. двигател 2 / 1.5 300 160 900 1567 1790 313
PM90 Премиер 175 XT Янмар Дизел L48AE 4.7 / 3.5 350 180 900 1527 1890 351
PM46 Премиер 175 XT 230В 1ф. Ел. двигател 2 / 1.5 350 180 900 1527 1890 321
PM91 Премиер 200 XT Янмар Дизел L48AE 4.7 / 3.5 400 220 900 1597 1890 354
PM47 Премиер 200 XT 230В 1ф. Ел. двигател 2 / 1.5 400 220 900 1597 1890 323
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   Мощност на  Вместимост Обем на  Размери   Тегло
Реф.  Модел двигателя (кс / kВ) на барабана сместта (мм)  Бъркане Теглене (кг)
    (литри) (литри) Ш B Д Д

TMR308Y Тракт Микс 360 Жъл. Бензин Хонда  GX 160  5.5 / 4 350 250 1050 1800 1850 2240  330

Аксесоари
944/99138 Калници & скоби
OPM-09-DIO Теглич 50 mm диам. вкл. тегл. прът

Тракт Микс
Мобилен миксер тип “ремарке”
Бел представя разнообразие от миксери тип 

ремарке с висока производителност и преносимост. Тракт Микс миксерите 
тип ремарке са снабдени с най-новата одобрена система за теглене и със 
задни светлини.

ПРЕДИМСТВА
• Усилена рамка за по-голяма устойчивост със 
• По-голяма ефикасност на разбъркване благодарение 
на многоредов клинов ремък за последователно 
задвижване 

• Допълнителна защита на ключови части на машината 
– предавателен венец и заключваща се кутия на 
двигателя

• По-здраво и лесно за почистване шаси
• Подсилена скоростна кутия за издържливост при най-
тежки условия на работа на обекта

• Регулируема височина на стойката
• Качествено окачване на колелата
• Голямо кормило за лесно изсипване с крачна 
заключваща система 
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БЕЛ КЛИЙН - Ново 
Разтворител на бетон
БЕЛ КЛИЙН е алтернативна киселина без мирис или дим. Тя атакува 
жълтеникавия варовик съдържащ се в цимента разтваряйки напълно 
твърдия цимент в кашава субстанция, която може лесно да се изплакне 
със студена вода. БЕЛ КЛИЙН се използва за почистване на засъхнал 
цемент, бетон, хоросан, циментов разтвор или за отстраняване от 
всякакви повърхности. 

Приложение върху: Миксери, Заглаждащи машини, Изравнителни 
летви, Вибратори, Мистрии, Цементовози, Разделители на паважни 
блокчета, Фугорези, Веранди, Дървени платформи, превозни средства 
и много други…

ПРЕДИМСТВА 
• Без Фосфорна Киселина
• Без Солна Киселина
• Неразяждаща
• Не е опасна за оборудването
• Не Дими
• Не е Отровна при Вдишване
• Екологично чиста: 100% Податлива на Биоразграждане
• Готова за употреба: няма нужда да се разбърква преди 
употреба 

• За най-добър резултат използвайте опцията ПЯНА като 
завъртите накрайника на думата ‘ПЯНА’

  
Реф.  Модел
  

CD00650 1 x 650 ml Бутилка 
CD15650 15 x 650 ml Бутилки
CD19000 1 x 18.9 литра Бидон
CD20000  1 x 200 литра Бидон
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Бел Груп предлага пълна гама оборудване за обработка на бетони, 
включващо :
Механично задвижван вибратор с широк обхват, преносим електрически 
вибратор, електрически вибратор с висока честота и пневматично задвижван 
вибратор.
Бел предлага богат избор от греди и изравнителни летви за вибриране, 
компресиране и нивелиране на бетон, включително ръчноводими изравнителни 
инструменти, двойни греди и пригодени изравнителни системи както и валяци.
Бел предлага и богата гама от заглаждащи машини тип „пердашки” от 600 
мм до 1200 мм заедно с ръчни инструменти и принадлежности.

Вибратори за бетон

Вибриращи изравнителни 
греди и летви

Заглаждащи машини тип 
„пердашки”

Ръчни инструменти за 
довършителни работи

Мегавиб+ Ръчни ел. вибратори ..............................40
Вибратроник  ............................................................41
BGN+/BGN Турбо, Ел. вибратори 
с висока честота ......................................................42
BGF Честотен конвертор .........................................43
BGA Механични вибратори .....................................44
BGP Пневматични вибратори .................................45

Греда 2м за лесно изравняване .............................46
Иизи Скриид Про 1.9 - 6м ........................................47
Про-Скриид модулна изравняваща система .........48
Порто изравнителна и двойна 
греда от 3,25-7,2м ....................................................50

600 мм Пердашка за ръбове и ъгли .......................51
900 или 1200 мм Пердашка ....................................52
Аксесоари - Бетониране ..........................................54

...................................................................................55
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Мегавиб +
Преносим електрически вибратор
Високочестотен ръчен вибратор състоящ се от заменяеми  задвижващи 
блокове, гъвкави валове и вибриращи игли.

Поради своята преносимост, той е идеален за работа с малки 
количества бетон. 

ПРЕДИМСТВА
• Ел. задвижвани елементи :
Висока мощност, ниско тегло Двойно изолиран

• Гъвкави валове : 
Армирани краища на маркуча

  Мощност Гъвкав вал  Амплитуда на в Диаметър  Полезна   Скорост на  Тегло
Реф. Модел (В   -  кВ) Дължина  ибрацията   на действие мощност  въртене (кг)  
    (м) (мм) (мм) (Н) (об/мин)

36,48 или 57мм Мегавиб+ комплект = Станция + Гъвкав вал + Игла
26мм Мегавиб+ комплект = Станция + сглобка Вал/Игла 

Ел. задвижващи блокове
244/00100 Мегавиб+  110 - 1.6      6
244/00200 Мегавиб+  230 - 2.3 (Щепсел шуко – 2 шифта Европейски)   6
244/00300 Мегавиб+  230 - 2.3 (CEE 16A щифт – 3 щифта Индустриален)   6 
Гъвкав вал Megaflex
244/00400 Мегавиб+ Гъвкав вал  2  Гъвкав вал за 36, 48 & 57мм игли    4
244/00500 Мегавиб+ Гъвкав вал 3  Гъвкав вал за 36, 48 & 57мм игли    5
244/00600 Мегавиб+ Гъвкав вал 4  Гъвкав вал за 36, 48 & 57мм игли    6
Игли
244/00700 Мегавиб+ 36мм (1 1/2”)  - 1.32 288 1750 12000 1.9
244/00800 Мегавиб+ 48мм (1 7/8”)  - 1.84 400 5250 12000 3.6
244/00900 Мегавиб+ 57мм (2 1/4”)  - 1.98 456 7400 12000 4.1
сглобка Вал/Игла 26мм
244/01000 Мегавиб+ 26мм (1”) 2 1.25 208 910 12000 5.6 
244/01100 Мегавиб+ 26мм (1”) 3  1.25 208 910 12000 6.6
244/01200 Мегавиб+ 26мм (1”) 4  1.25 208 910 12000 7.6
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ВИБРАТРОНИК 
Вибратроник високочестотни вибратори с вграден инвертор.
Най-малката електронна конверторна кутия на пазара
Вибратроник е тестван интензивно на най-трудни работни места и 
тежки климатични условия.

ПРЕДИМСТВА
• Работа: Високо ниво на уплътняване, надежден при работа, 
 дори и при най-тежки условия. Скоростта на мотора остава постоянна, 
без значение каква е структурата на пресния бетон.

• Просто включете: удобен както за 230В-1-50/60Хц, така и за 110В-1-
50/60Хц. Конверторът е неразделна част от превключвателната кутия.

• Изключителни експлоатационни характеристики за оптимална 
ефективност при всяка бетонова смес. Освен това, Вибратроник осигурява 
максимален диаметър на уплътняване и максимална производителност.

• Високо ниво на сигурност на оборудването: 
(топлинни защити, превключвател, защитен срещу опасни пускове). 

 По този начин те са защитени и от късо съединение. 
Прогресивно стартиране, управлявано електронно, предпазващо от 
стартов свръхинтензитет. Може да се включи директно в стандартен 
стенен контакт. 

Реф. Модел / Изходяща  Вибрации Дължина на  Честота Центробежна  Захранващ  Общо
 Диаметър (мм) мощност (КВА) (об/мин) иглата (мм) (Хц) сила (Н) ток (A) тегло (кг)

BHF01 Вибратроник 35-110В  1.8  12000 283 200 750 7.8 9.5
BHF04  Вибратроник 35-230В  1.8  12000 283 200 750 7.8 9.5
BHF02 Вибратроник 51-110В  1.8  12000 294 200 2500 7.8 14
BHF05 Вибратроник 51-230В 1.8  12000 294 200 2500 7.8 14
BHF03 Вибратроник 57-110В  1.8  12000 337 200 4000 7.8 15.5
BHF06 Вибратроник 57-230В  1.8  12000 337 200 4000 7.8 15.5
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BGN+ / BGN Турбо
Електрически високочестотни вибратори
Вибратори с висока производителност използващи  най-новите 
технологии за гарантиране на безопасна и надеждна работа. 
Нисковолтово, но високочестотно захранване задвижва вибрационен 
мотор в иглата.

Необходим е конвертор, който да преобразува стандартното 
захранващо напрежение към подходящото напрежение и честота.
За ефективна и надеждна работа BGN вибраторите трябва да 
бъдат използвани с BGF преобразуватели.

ПРЕДИМСТВА
• Безопасна нисковолтова (42В) система
• Минимална поддръжка
• Мощни вибрационни характеристики
• Добра видимост на превключвателя 
• 10 м кабел до превключвателя
• 5 м износоустойчив маркуч до вибратора
• Разтегаем хидравличен маркуч 
• Може да се използва с повечето 42В, 200хц 3 фазови 
източници на захранване. (Винаги проверявайте дали 
захранващия ток е достатъчен)

BGN-Турбо допълнителни преимущества:
• Изключителен електрически високочестотен вибратор, подходящ дори и за екстремални 
условия и интензивна употреба.

• Специално проектиран ексентрик от тежко-стоманена сплав, в резултат на което се постига 40% по-голяма 
центробежна сила и двойно по-голяма амплитуда.

• Абразиоустойчив усилен вал с дебелина 5 мм и дължина 5 м.
• Високоустойчив, защитен превключвател.
• 10-метров електрически кабел с 42В щепсел. 200хц.

   Диаметър Дължина на  Диаметър  Амплитуда на в Центробежна  Захранващ  Тегло
 Реф. Модел (мм) - (дюйм) иглата (мм) на действие (мм)  ибрацията (мм)  сила (Н) ток (A) (kг)

245/00100 BGN+ 35 36 - 1 3/8 280 304  0.98 1390 5 12
245/00200 BGN+ 50 50 - 2 350 416  1.01 3485 7 14
245/00300 BGN+ 60 58 - 2  5/16 380 480  1.12 5165 8.5 15
245/00400 BGN+ 70 65 - 2 9/16 394 520 1.11 6670 13.2 18
245/00800 BGN 52 Турбо 52- 2 382 520 1.02   3815 12.5 14 
245/00500 BGN 58 Турбо 58 - 2  5/16 410 580 1.09 5520 13.5 16
245/00600 BGN 65 Турбо 65- 2 9/16 425 650 1.13 7275 15.5 18
245/00700 BGN 75 Турбо 75- 3 430 750 1.22 8460 17 21
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  Захранване Брой на щепселните Изх. ток Размери (мм)  Тегло
Реф.  Модел (B) Фази гнезда (A) Ш B Д (кг)

112.9.903 BGF 24    Честотен конвертер 230 1 2 21 270 385 525 32
112.9.904 BGF 24T  Честотен конвертер 400 3 2 21 270 385 525 32
112.9.900 BGF 28M Честотен конвертер 230 1 2 28 400 500 500 25
112.9.901 BGF 28T  Честотен конвертер 400 3 2 28 400 500 500 25
112.9.902 BGF 74    Честотен конвертер 400 3 4 65 450 600 550 42

BGF
Високочестотни конвертори
Едни от най-съвременните преобразуватели. Напълно електронното 
устройство избягва всички обичайни проблеми с конверторите. Всички 
електронни елементи на ВGF са напълно защитени електрически
и механично за гарантиране на максимална надеждност.

На разположение са 5 модела за захранване на BGN вибратори
или на друго 42В 200Хц 3-фазово оборудване

ПРЕДИМСТВА
• Осигурява безопасно 42В 200Хц 3ф ел. захранване 
• Не изисква никаква поддръжка
• Снабден с предпазна тръбна метална рамка 
• Съвместим с 50 или 60Хц захранване
• Регулиране на изходната честота
• Наличие на пълна техническа поддръжка

BGF 24
• Вход: 230В 1ф; Изход: две щепселни гнезда  42В
• 1.5 (кв A) - Индекс за Защита ИЗ 44
• Работна Температура: -10°C до +90°C
BGF24T
• Вход: 400В 3ф; Изход: две щепселни гнезда 42В
• 1.5 (кв A) - Индекс за Защита ИЗ 44
• Работна Температура: -10°C до +90°C
BGF 28M
• Вход: 230В 1ф; Изход: две щепселни гнезда 42В
• 2 (кв A) - Индекс за Защита ИЗ 65
• Работна Температура: -20°C до +40°C
BGF 28T
• Вход: 400В 3ф; Изход: две щепселни гнезда 42В
• 2 (кв A) - Индекс за Защита ИЗ 65
• Работна Температура: -20°C до +40°C
BGF 74
• Вход: 400В 3ф; Изход: четири щепселни гнезда 42В
• Снабдена с колела за придвижване и с ръкохватка
• 5 (кв A) - Индекс за Защита ИЗ 65
• Работна Температура: -20°C до +40°C
Изберете правилния модел за да осигурите по-голяма отдадена
мощност от очакваното натоварване.
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BGA
Механичен вибратор 
Вибратори с гъвкав вал с висока вибрационна сила в бетон и проектирани 
да издържат на най-тежките условия на работната площадка.

Наличие на разнообразни диаметри в диапазона между 25 до 68мм.

ПРЕДИМСТВА
• Еднокомпонентен ротационен вибратор-махало генериращ 12000 об/мин
• Проектирани да покриват най-строгите стандарти за продължителна употреба без поява на дефекти
• Над 5 метра гъвкав вал изработен от специална изтеглена стомана и армиран маркуч с обвивка от стоманена намотка
• Възможност за избор между бензинови и дизелови станции с компактна предпазна стоманена рамка, леснопреносим по обектите
• Доставя се с универсален двупалцов съединител (съвместим с Dynapac и Wacker), наличен е и комплект азиатски съединител
• Не е необходима специална поддръжка

  Диаметър  Дължина на Дължина Честота Амплитуда Тегло
Реф.  Модел (мм) (дюйм) иглата (мм) на вала (м) (Хц) (мм) (кг)

165.9.000 BGA 25 Вибратор с гъвкав вал  25 1 295 5 187 0.8 9.5
165.9.001 BGA 35 Вибратор с гъвкав вал   35 1 3/8 330 5 187 1.2 11.6
165.9.002 BGA 45 Вибратор с гъвкав вал  45 1 3/4 375 5 187 1.2 16
165.9.003 BGA 55 Вибратор с гъвкав вал  55 2 3/16 390 5 187 1.2 17
165.9.004 BGA 68 Вибратор с гъвкав вал  68 2 11/16 410 5 187 1.0 21

  Мощност на Скорост на Размери (мм) Тегло
Реф.  Модел на станцията двигателя  (кс / kВ) двигателя (об/мин) Ш  В Д (кг)

165.9.038 Захранващ блок Хонда GX160 Бензин 5.5 / 4
 2800 420 520 445 26165.9.036 Захранващ блок Робин EX17 Бензин 6 / 4.4

165.9.049 Захранващ блок Ломбардини Дизел 4 / 3 2800 430 630 500 38
165.9.034 Захранващ блок Хатц 1B20 Дизел 4 / 3 2800 430 630 500 43

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДДРЪЖКА  P.54
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BGP
Пневматичен  вибратор
Разнообразни вибратори със специални свойства за увеличаване на 
надеждността и намаляне на престоя на машината.

ПРЕДИМСТВА
• Ръчен регулатор на мощността
• Съединителна скоба и 4м маркуч за въздух
• Захранване с масло от вграден резервоар
• Добри вибрационни характеристики осигуряващи
висока производителност

• Сменяем конусовиден накрайник, 
възможно техническо обслужване на място

• Само една част подложена на износване (Tufnol Лопатка)
• BGP155 за най-тежки условия на работа

  Диаметър Дължина  Честота Амплитуда Центробежна Захранване с въздух  Тегло
Реф.  Модел (мм) (дюйм) на иглата (мм) (об/мин) (мм) сила (Н) (cfm) (м3/мин) (кг)

166.9.021 BGP 27 вибратор 28 1 1/8 235 21000 1.0 1440 17.7 0.5 4.4
166.9.022 BGP 37 вибратор 35 1 3/8 288 20000 1.3 1924 21.2   0.6 5.8
166.9.019  BGP 47 вибратор 45 1 3/4 312 18000 1.7 3500 26.1 0.74 7.6
166.9.017  BGP 57вибратор 55 2 3/16 331 18000 2.4 6050 29 0.82 8.7
166.9.020  BGP 67 вибратор 65 2 1/2 352 17500 2.0 9301 36 1.02 10
166.9.012  BGP 77 вибратор 75 3 391 16000 1.8 14851 43 1.2 13.9
166.9.018  BGP 87 вибратор 85 3 5/16 410 15900 2.0 27730 56.5 1.6 19
166.9.016  BGP 107 вибратор 105 4 1/8 415 15000 3.0 33309 74 2.1 23
166.9.009  BGP 155 вибратор  140 5 1/2 430 12000 3.5 32460 99 2.8 35
 твърд вал 

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДДРЪЖКА  P.54
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Иизи Скриид 200
Единична греда 2м
Със своята широчина от 2м гредата за лесно изравняване отчита 
висока производителност. 

Разполага с  механизъм за завъртане и накланяне, така че острието да 
се движи под ъгъл с цел натискане или изтегляне през бетонната плоча.

ПРЕДИМСТВА
• Разработена за все по- 
популярната техника 
за ‘свободно/лесно 
изравняване‘

• Възможност за избор 
между електрическо 
или бензиново 
задвижване 

• Монтиран вибратор с пряко задвижване
• Специално екструдирано 2м алуминиево острие за 
повишаване на производителността

• Накланящата се глава позволява натиск и изтегляне
• Ел. задвижваните варианти се доставят с 3 x 1.5м секции

За пълно пресоване/слягане на дълбоки бетонни плочи се препоръчва първоначално използване на дълбочинен
вибратор.

  Мощност на Честота Тегло Размери (мм)
Реф.  Модел двигателя (В) (Хц) (кг) Ш B Д

157.9.007 Иизи Скриид 200 Ел. задвижване 230В 350 200 16.5 430 295 2000
157.9.020 Иизи Скриид 200 4 тактов 

740 100 17 430 295 2000 GX22 Хонда Бензин
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  Мощност на Честота Макс. дълбочина на  Тегло Размери (мм)
Реф. Модел двигателя (кс / kВ) (Хц) пресоване (мм) (кг) Ш B Д

157.9.010 Захранващ блок GX31 Хонда  83 75 14.6 700 440 1040 Ийзи Скрийд ПРО 1.5 / 1.1 

157.3.001 Ийзи Скрийд Греди - 1.9м    7.8 200 100 1900
157.3.002 Ийзи Скрийд Греди - 2.5м    10.3 200 100 2500
157.3.003 Ийзи Скрийд Греди - 3м    12.3 200 100 3000
157.3.004 Ийзи Скрийд Греди - 3.75м    15.4 200 100 3750
157.3.005 Ийзи Скрийд Греди - 4.25м    17.5 200 100 4250
157.3.006 Ийзи Скрийд Греди - 5м    20.5 200 100 5000
157.3.007 Ийзи Скрийд Греди - 5.5м    22.6 200 100 5500
157.3.008 Ийзи Скрийд Греди - 6м    24.6 200 100 6000

Ийзи Скрийд ПРО  
Заравняването без използване на кофраж се превръща във все по-
популярна спестяваща време техника.

Ийзи Скрийд има лесно демонтиращ се задвижващ блок с две 
ръкохватки, който се захваща към греди с различна дължина. 
Алуминиевата греда има профил, който е подходящ за свободно 
заравняване, а ако се обърне, същата греда може да се използва за 
изравняване на нивото.

ПРЕДИМСТВА
• Бързо монтиращ се 4-тактов бензинов мотор
• Уникалното сечение на гредата позволява свободно заравняване или 
изравняване на нивото

• Вал с право задвижване за най-висока надеждност
• Променяща се центробежна сила, в зависимост от широчината на 
гредата и слягането на бетона

• Променяща се височина на 
ръкохватката за удобство на оператора

•  Изключително твърди, конструктивно 
проектирани греди от екструдиран алуминий 

• 8 различни дължини на гредата, в зависимост от нуждите 
на вашите приложения

• Лесна за поддръжка и транспортиране 

За пълно уплътняване на дълбоки плочи 
се препоръчва първоначална обработка с 
вибратор. Гредите с дължина 5,5 и 6 м трябва 
да се използват с два задвижващи блока. 
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Про Скриид
Бензинова, Електрическа или Пневматична виброрейка
Най-продаваната модулна машина за изравняване на бетон в света.
Про-Скриид пресова, нивелира и заглажда бетонови настилки, пътища, 
писти и мостове до 25м. широчина при едно минаване. Про-Скриид 
оставя изключително гладки повърхности, а може да се сглоби така, 
че да оформя изпъкнали или вдлъбнати повърхности, в зависимост 
от проекта.

ПРЕДИМСТВА
• Необходимите ширини за изравняване се осигуряват 
от части с три размера: 7.5’ (2.28м.) 5’ (1.52м.) 2’ (0.61м.)

• Участъци за изравняване с широчина от 3м. до 25м. 
(15.5м. макс. при бензиново задвижване)

• Дълбоко пресоване – 300мм.
• Висока производителност - до 75м3  на час
• Специални приставки за разнообразни приложения
Пневматично захранване :
Всяка част се монтира с бутални вибратори, които осигуряват 
равномерна вибрация по цялата дължина на изравняващата 
греда.
Бензинова или Електрическа:
Двигателя завърта вал снабден с ексцентрични тежести. Задвижващия 
блок добавя 0.45м. към ширината на машината.
Забележка : Използвайте Въздушен Про Скриид за пълна дълбочина на пресоване при 
много ниско слегнат бетон.  

Препоръчителни Про-Скриид широчини и необходими секции (включително застъпвания)
Ширина на секцията (м) 3.5 4 5 6.5 7 8 9.5 10 11 12.5 13 14 15.5

Ширина (м) при пневматично изравняване 3.81 4.58 5.33 6.86 7.62 8.38 9.91 10.67 11.43 12.95 13.72 14.48 16.0
Необходими секции
0.61м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.52м 1 0 2 0 2 1 2 1 0 1 0 2 0
2.28м 1 2 1 3 2 3 3 4 5 5  6 5 7

Бензинова (м)  4.27 4.88 5.80 7.32 7.93 8.85 10.22 10.36 11.73 13.26 13.41 14.78 15.7
Необходими секции
0.61м 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
1.52м 1 1 2 0 0 1 0 2 1 2 1 0 1
2.28м 1 1 1 3 3 3 4 3 4 4 5 6 6
Забележка: Ако широчината надхвърля 10.5м, трябва да се поставят подсилващи кутии при всяка точка на свързване

Размер на секцията Честота Честота Разход на Тегло Тегло с (кг)
 (м / фут) Възд. Задв. (Хц) Бензиново Задв.(Хц) въздух (cfм) (м3/мин) въздух (кг) Бензинова

0.61 / 2 158 67 9 0.26 14 21
1.52 / 5 158 67 18 0.52 35 42
2.28 / 7.5 158 67 27 0.78 52 64
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Реф. Модел 

Задвижвана от двигател
102.9.102 Бензинова / Ел. секция 0.61м (2’) 
102.9.105 Бензинова / Ел. секция 1.52м (5’) 
102.9.107 Бензинова / Ел. секция 2.28м (7.5’) 
102.9.014 Комплект Бензиново задвижване(GX240) вкл.
 крайни ръкохватки, лебедки двигателен агрегат
102.9.008 Комплект Ел. задвижване 380В/415В вкл.
  крайни ръкохватки, лебедки, двигателен агрегат

Реф. Модел

Про-Скриид Приставки
102.3.039 Изпъкнала и вдлъбната скоба  – Пневм 
102.34.000 Дръжки за удължаване 12” – Пневматичен
 (с Вибратори) 
102.55.000 Дръжки за удължаване 18” – Пневматичен
 (с Вибратори) 
102.56.000 Дъговидна ръкохватка за тежки условия на работа
102.27.000 Регулируема крайна скоба 
102.27.001 Регулируема крайна скоба, включително валяци
102.20.895 Централна лебедка вкл. лебедка 
102.0.013 Кръгла въртяща скоба за  резервоар 

Реф. Модел

Въздушно задвижване
102.9.002 Пневматична секция 0.61м (2’) 
102.9.005 Пневматична секция 1.52м (5’) 
102.9.007 Пневматична секция 2.28м (7.5’) 

102.9.015 Комплект пнемватично задвижване, 
включително крайни ръкохватки, лебедки, смазване, клапа  

Реф. Модел

Основни части
102.3.011  Крайна ръковхатка вкл. захващането 
102.18.670  Лебедка лява 
102.10.100  Лебедка дясна 
102.11.000  Пневматичен вибратор 
102.16.000  Комплект въздушен лубрикатор 
15.0.316Air  Лубрикатор 
102.36.000  Подсилваща кутия 

Про Скриид
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Порто Скриид
Двойна греда
Новата и модерна Порто Скриид се състои от усилени алуминиеви 
греди за изглаждане, вибриране и нивелиране на бетон на площадки 
с просвет широчина до 7 метра и дълбочина 150мм.

Не са необходими инструменти или поддържащи греди за захващане 
на захранващия блок към алуминиевите греди.

ПРЕДИМСТВА
• Обновен захранваща блок с предпазни капаци, лесен за почистване
• Слаба вибрация на ръцете с удобни за хващане ръкохватки
• Бързо сглобяване на обекта без нужда от допълнителни инструменти
• Подсилени ръкохватки или места за завързване на въжета за изтегляне 
настрани от бетонната плоча

• Напълно защитен захранващ блок неизискваща честа поддръжка 
• Намира широко приложение в изравняването на заводски настилки и мостови 
платна до писти и пътища.

  Тегло Мощност на Честота Сила Дълбочина на Размери (мм)
Реф. Модел (кг) двигателя (кс / kВ) (Хц) (кН) пресоване (мм) Ш B Д

Порто Скриид захранващ блок
149.9.000 Бензин Хонда GX120 49 4 / 3 80 3 150 704 440 1040
149.9.001 Бензин Робин EX13 52 4.5 / 3.4 80 3 150 704 440 1040

Алуминиеви греди (2 бр.)
36.8.031 5.2 м  48
36.8.032 6.2 м 57
36.8.033 7.2 м 66

Удължаващи греди 
149.3.004 3.25 до 5.2м  56 
149.3.003 Крайни скоби (2 бр.) 
149.3.001 Подсилени крайни ръкохватки за изтегляне (2 бр.)

Пълният комплект обновен Порто Скриид включва:

Вариант 1. Захранваща блок + греди (2) + крайни рамки + дръжки за изтегляне 
(Пo избор)

Вариант 2. Захранваща блок + удължаващи греди (3.25 - 5.2m) + дръжки за 
изтегляне (Пo избор)
Двете захранващи уредби осигуряват 150мм. дълбочина на пресоване при 
греди от 6.2 и 7.2м.
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Про 600X
Машини за заглаждане на краища
Идеална за неголеми пространства, за заглаждане в близост до стени 
и прагове. Про 600X с ел. задвижване може да работи в сгради без 
специална вентилация.

ПРЕДИМСТВА
• Компактна и лесно преносима със сгъваема дръжка
• Въртящия се предпазител позволява работа в близост до стени
• Добре балансирана и лесна за управление
• Настройване на ръчното колело за регулиране наклона на 
лопатките

  Мощност Диаметър на Скорост на Размери (мм)  Тегло
Реф.  Модел (кс / kВ) заглаждане (мм) заглаждане (об/мин) Ш B Д (кг)

MT01 Про 600X GX120 Хонда вкл. Бензин 4 / 3 600     24” 50 - 115 600 930 1500 53
MT03 Про 600 Електрическа вкл. 230В 3 / 2.1 600     24” 130 600 930 1500 73
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  Мощност Диаметър на Скорост на Размери (мм)  Тегло
Реф.  Модел (кс / kВ) заглаждане (мм) заглаждане (об/мин) Ш B Д  (кг)

PT931 ПРО 900M GX160 Хонда  5.5 / 4 910 65-131 975 1008 2021 98PT951 ПРО 900M GX160 Хонда  
 вкл. сгъв. дръжка
PT936 ПРО 900M EX17 Робин 6 / 4.5 910 65-131 975 1008 2021 98PT956 ПРО 900M EX17 Робин
 вкл. сгъв. дръжка 
PT1231 ПРО 1200M GX270 Хонда  9 / 6.7 1170 65-131 1206 1008 2130 117PT1251 ПРО 1200M GX270 Хонда  
 вкл. сгъв. дръжка
PT1236 ПРО 1200M EX27 Робин  9 / 6.7 1170 65-131 1206 1008 2130 117PT1256 ПРО 1200M EX27 Робин
 вкл. сгъв. дръжка

Про 900/1200
Заглаждаща машина тип „пердашка” със сгъваема дръжка
Проектрирана за да осигури всички необходими свойства и работни 
характеристики от които се нуждае клиента. Тези машини се 
използват продължително, така че Про Троуел е удобна и лесна за 
управление.
Плавният ход на работа гарантира качествено заглаждане на бетона.

ПРЕДИМСТВА
• Предназначена за продължителна употреба върху 
обширни настилки

• Усъвършенстван задвижващ ремък осигурява постоянна 
мощност

• Две години гаранция на предавателните кутии
• Прецизно винтово регулиране на стъпката
• Безопасно спиране на машината при изключване на двигателя
• Изискват се минимални усилия за задържане 
на предпазния лост ‘dead man’

• Удобен лост, който не натоварва хълбока на оператора 
• Поставянето на странични предпазни решетки позволява 
работа с машината в непосредствена близост до стени 

• Хромирани пръстени за лесно почистване
• Централно „ухо” за повдигане
• Машините ПРО 900/1200 се доставят с комплект лопатки



BelleGroup

53  2009 Euro Bulgarian v.0901Бел Груп си запазва правото да извършва промени на детайли и спецификации без предупреждение.

  Мощност Диаметър на Скорост на Размери (мм)  Тегло
Реф.  Модел (кс / kВ) заглаждане (мм) заглаждане (об/мин) Ш B Д (кг)

PT916 Про Тилт 900M GX160 Хонда  5.5 / 4 910 65 -155 975 1008 2021 98PT921 Про Тилт 900M EX17 Робин
PT1216 Про Тилт 1200M GX270 Хонда   9 / 6.7 1140 65 -155 1206 1008 2130 117PT1221 Про Тилт 1200M EX27 Робин

Про Тилт 900/1200
Пердашки за бързо нагласяване на стъпката 
Подобрени характеристики за по-висока ефективност. Тази машина дава 
на оператора възможност за по-бързо регулиране, като по този начин 
повишава производителността и подобрява качеството на бетонната плоча.

ПРЕДИМСТВА
• ‘Про Тилт’ – Лост за управление, въртящ се по посока 
на часовниковата стрелка за регулиране на стъпката на 
машината

• Удобен лост, който не натоварва хълбока на оператора 
• Поставянето на странични предпазители позволява 
работа с машината в непосредствена близост до стени 

• Хромирани пръстени за лесно почистване 
• Централно „ухо” за повдигане 
• Машините Про Тилт 900/1200 се 
доставят с комплект лопатки
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Защипващи
заглаждащи 

лопатки

Про Трауъл ПРИСПОСОБЛЕНИЯ                      
Висококачествени лопатки и Тави за възможно най-добър ефект от работата на 
вашата Про Трауъл.

ПРЕДИМСТВА
• Качествени заменяеми лопатки и тави
• Разумни цени
• Добре пасващи и оригинални части

Заглаждащи 
лопатки 

Комбинирани
лопатки 

Лопатка тип 
„маламашка” 

Тави

600мм  Лопатки и тави
945/99518 Про 600 Заглаждащи лопатки, 4 бр.
945/00200 Про 600 / Про 600X Тава 

900мм  Лопатки и тави
111.8.000 Про 900 Лопатки, 4 бр. 
111.8.001 Про 900 Заглаждащи лопатки, 4 бр. 
111.8.002 Про 900 Комбинирани лопатки, 4 бр. 
128.8.000 Про 900 Тава 

1200мм  Лопатки и тави
111.8.010 Про 1200 Лопатки, 4 бр. 
111.8.011 Про 1200 Заглаждащи лопатки, 4 бр. 
111.8.012 Про 1200 Комбинирани лопатки, 4 бр.
160.8.000 Про 1200 Тава  

168.8.000 Защипващи се лопатки за Dynapac (BG33/BG37/BG38)

Аксесоари за вибратори                                        

Комплект за поддръжка BGP * 

166.3.001 Комплект за поддръжка BGP 27
166.3.002 Комплект за поддръжка BGP 37
166.3.003 Комплект за поддръжка  BGP 47
166.3.004 Комплект за поддръжка BGP 57
166.3.005 Комплект за поддръжка  BGP 67
166.3.006 Комплект за поддръжка BGP 77
166.3.007 Комплект за поддръжка BGP 87
166.3.008 Комплект за поддръжка BGP 107
*(пълен компелкт с всички лопатки и клапани)
Комплект за поддръжка BGA
165.3.010 Комплект за поддръжка  BGA 25
165.3.011 Комплект за поддръжка   BGA 35
165.3.012 Комплект за поддръжка  BGA 45
165.3.013 Комплект за поддръжка  BGA 55
165.3.014 Комплект за поддръжка  BGA 68

Аксесоари за Бетониране
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Маламашки & Инструменти

Ръчни инструменти 
За изглаждане или надиране на навлажнения бетон колкото е необходимо. 
Достатъчно е само да завъртите дългата дръжка и въртящата се глава накланя 
лопатките под ъгъл за притискане или изтегляне през бетонната плоча. 

Бул Флоут
Лека лопатка от магнезиева сплав с армирана 
част против изкривяване.окомплектована с 
шарнирна част & 3 сглобяеми ръкохватки 

Фресно Бруум
Комбиниран инструмент за полагане на 
плътно гладко покритие.
окомплектована с шарнирна част & 3 
сглобяеми ръкохватки.

  Широчина Дълбочина Общо дължина Тегло на инструмента Общо тегло на
Реф.  Модел (мм) (мм) на дръжката (м) вкл. ш.част (кг) дръжката (кг)

50901 Бул Флоат 1200 200 5.4 6 3.6
50903 Биг Блу 1200 300 5.4 11.1 3.6
50905 Фресно Бруум 900 220 5.4 4.8 3.6
50.9.005 Бетонополагач 495 115 1.4 1.5 0.5
50.9.007 Гребло за бетон 570 130 1.4 1.5 0.5

Биг Блу 
Калена ‘Синя’ стоманена лопатка със заоблени 
върхове окомплектована с  шарнирна част & 3 
сглобяеми ръкохватки

Гребло за бетон

Бетонополагач



BelleGroup Изпомпване...

Бел предлага два вида потопяеми дренажни помпи с голяма мощност 
за отводняване на всякакви строителни обекти :

Потопяема помпа с гъвкав вал 72M3/Ч с бензинов или дизелов двигател и 
Хидравлична помпа.

Намират широко приложение, тъй като притежават необходимата мощност 
и работни характеристики.

Потопяема помпа с 
гъвкав вал BGA

Хидравлична потопяема 
помпа

............................................................................ 57
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165.9.047K 
+ 165.9.038

BGAP02K
+ 165.9.038
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BGA Помпа
Потопяема помпа с гъвкав вал 72 M3/Ч
Потопяема помпа с голям капацитет за дрениране и отводняване на канали 
и строителни площадки без прилагане на ел. захранване.

ПРЕДИМСТВА
• Помпа с голяма мощност и капацитет от 72м3/Ч
• Работно колело от лята стомана
• Капацитет твърди частици 15мм
• Висококачествени части и здрав гъвкав вал, 5м / 7м
• Лесна за употреба : без предварителна подготовка
• Двупалцов съединител еднакъв с BGA вибратори, което 
предоставя възможности за съвместимост и гъвкавост при 
използване на оборудването при отводняване и бетониране

• Автономна работа, преносима и лека, тази помпа намира 
широко приложение

• Същите задвижващи агрегати са използвани 
с BGA вибратори

• Изпускателен маркуч с дължина 10 метра и диаметър 3” 
(75мм), куплиране тип „пожарникарско” по избор

• 2800об/мин, макс. напор 13м

  Мощност на Скорост на Размери (мм)  Тегло
Реф.  Модел Задв. блок  двигателя (кс / kВ) двигателя (об/мин) Ш B Д (кг)

165.9.038 Задв. блок Хонда GX160 Бензин 5.5кс 5.5 / 4 2800 420 520 445 26
165.9.036 Задв. блок Робин EX17 Бензин 6 / 4.4 2800 420 520 445 26
165.9.049 Задв. блок Ломбардини Дизел 4 / 3 2800 430 630 500 38
165.9.034 Задв. блок Хатц 1B20 Дизел 4 / 3 2800 430 630 500 43
165.9.047 BGA помпа с 5м маркуч       22
BGAP02 BGA помпа с 7м маркуч       28
OPB/01/DIO Плосък маркуч с щипки 
OPB/02/DIO Куплиране тип „Пожарникарско” 

 Реф.  Модел  Детайл

 165.9.047K Комплектована BGA помпа 5м с аксесоари BGA помпа с 5м маркуч + пожарникарско куплиране 3” 
+ 165.9.038   + разтоварващ маркуч 10м + задвижващ блок Хонда GX160

 BGAP02K  Комплектована BGA помпа 7м с аксесоари BGA помпа с 7м маркуч + пожарникарско куплиране 3”  
+ 165.9.038  + разтоварващ маркуч 10м + задвижващ блок Хонда GX160 

Отлят от 
стомана 

ротор

Из
по

мп
ва

не

Комплектовани помпи 

Самостоятелни артикули

Плосък 
маркуч с 
щипки

Отлят от 
стКуплиране 

тип 
„Пожарникарско”
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  Капацитет Диаметър Разход на хидр. Налягане на Тегло на  Тегло на помпата
Реф.  Модел (M³/Ч) на маркуч  поток (л/мин) маслото (Бар) помпата (кг)  с маркуч (кг)

2322-S Помпа за тежък режим на 52 50 мм / 2’ 20 140 10 26 работа (Миди/Мейджър)
Аксесоари
2210-H 2” Отводняващ маркуч
2262 Комплект основен маркуч (Миди/Мейджър)

Хидравлична водна помпа

Потопяема хидравлична помпа
Потопяема помпа с голям капацитет за дрениране и отводняване на 
канали и строителни площадки.

ПРЕДИМСТВА
• Употреба при тежки режими на работа и дебит до 52M3/H
• Хидравлична система съчетана с мощност и дълъг живот на машината
• Хидравличен поток с параметри от 20 литра/мин, 140 бара
• Работно колело от лята стомана
• Тъй като помпата е свързана към компактната хидравлична захранваща 
уредба на Бел, тя работи напълно самостоятелно на строителната площадка 
и не използва ел. енергия

• Хидравличната водна помпа на Бел може да бъде задвижвана от Миди 20-140 
или от Мейджър 20-160X

• Допълнителни аксесоари по избор; 7-метров хидравличен маркуч и 10-метров 
изпускателен маркуч (доставя се с хидравличната захранваща уредба)

• Максимален напор: 25 метра

  Мощност Налягане Разход Размери (мм)  Тегло
Реф.  Модел Хидр. захр. уредба (кс / kВ) (Бар) (л/мин) Ш B Д (кг)

PAN20140 Миди 20-140 Бензин Хонда 9 / 6.6 140 20 550 570 750 60
PAN20160X  Мейджър 20-160X Бензин Хонда 13 / 9.6 160 20 555 586 807 72



BelleGroup Рязане...
Бел предлага разнообразно оборудване за рязане: фугорези, настолни 
циркуляри, разделители на паважни блокчета, както и диамантени режещи 
инструменти.
Фугорезите  на Бел, вариращи от 350 до 600 мм, са изключително прецизни и 
разполагат с големи възможности за рязане на бетон и асфалт. 
Настолните циркуляри на Бел са предназначени за рязане на всякакъв вид 
строителни материали включително зидария, облицовъчни плочки и тухлени 
изделия.
Разнообразните разделители на паважни блокчета на Бел са проектирани 
така, че да ускоряват полагането на бетонна настилка.

Бел предлага пълна гама от диамантени режещи инструменти 
за всякакъв вид строителни материали включително твърди 

материали, обща зидария, абразивни материали и асфалт. 

Фугорези

Разделител на
паважни блокчета

Настолни циркуляри

Диамантени режещи 
инструменти

AFS 350 Фугорези 350мм ...................................... 60
Компакт Екс ............................................................ 61
Рейнджър 450 Фугорези 450мм ............................ 62
CFS Фугорези 600мм ............................................. 63

Разделител на паважни блокчета ......................... 64
Разделител на на паважни блокчета 
за голямо натоварване .......................................... 65

BC350 настолен циркуляр 350мм ......................... 66
Амбасадор настолен циркуляр 500мм ................. 67

Режещи инструменти за обща употреба .............. 68
Многофункционални и специални
режещи инструменти ............................................. 71
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  Мощност Размер на режещия Макс. дълбочина Размери (мм)  Тегло
Реф.  Модел (кс/кВ) инструмент (мм) на рязане (мм) Ш B Д (кг)

154.9.000 AFS350 Фугорез Бензин  13 / 9.6 350 x 25.4 127 540 1070 1000 95 GX 390 Хонда

Моля вижте страницата с диамантените режещи инструменти за да изберете необходимия Ви инструмент.

AFS 350
Фугорез 350мм 

Фугорезът е проектиран да намали вибрацията на ръцете (HAVS) и да 
повиши производителността. Удобен за работа, снабден със защитен 
кожух на режещия диск и механизъм за намаляне на прахa, AFS е 
възможно най-безопасния циркуляр за операторите и за околното 
обкръжение. 

ПРЕДИМСТВА
• Слаба вибрация на ръцете
• Снабден със защитен кожух на режещия диск - режещият диск 
е напълно защитен дори, когато е повдигнат.

• Лесен за транспортиране, с подвижна ръкохватка 
- побира се в багажника на малък ван

• Предпазител на режещия елемент 
- фугорезът може да се транспортира без 
да се демонтира режещия инструмент

• Система за контрол на дълбочината 
• Бавно спускане на режещия елемент - 
предотвратява повреда на режещия елемент 
от рязко натоварване 

• Прецизно регулиране на дълбочината - 
висока ефективност, лесен за управление

• Впръскване на вода за намаляване на 
праха за лека и безопасна работа

• Увеличено междуосие между колелата 
и устойчива рамка осигуряващи по-голяма 
стабилност и плавно изрязване
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Компакт Екс
350мм Фугорез
Ниското тегло и компактните размери, заедно с високата скорост на 
рязане, правят този фугорез идеален за всякакви ремонтни работи на 
подове и пътища, в бетон и асфалт. С демонтиращия се воден резервоар, 
той е напълно независим от друго оборудване и е много практичен за 
отдалечени обекти.
Сега и с ниско ниво на вибрации в ръкохватките

ПРЕДИМСТВА
• Лесно транспортиране (събира се в задната част на малък бус)
• 25-литров демонтиращ се воден резервоар със специална форма
• Високоефективен контрол върху запрашаването,
което е изключително важно в застроените зони

• Педал за управление на дълбочината за по-добра скорост, 
лекота на работата и безопасност

• Максимална мощност на трансмисия с 4 ремъка
• Променлива височина на ръкохватката
• Тройно запечатани лагери
• Здрава конструкция, устойчива и на най

-суровите условия на работа
• Повдигаща се рамка за защита на двигателя,

 като стандартно оборудване
• Ниски нива на вибрации в ръкохватките

 – патентован дизайн

  Мощност Размер на режещия Макс. дълбочина Размери (мм) Тегло
Реф.  Модел (кс/кВ) инструмент (мм) на рязане (мм) Ш B Д (кг)

CSXA01 Компакт Екс Бензин Хонда Оранжев 13 / 9.6 350 x 25.4 127 510 800 800 96 CSXA02 Компакт Екс Бензин Хонда Жълт

Вижте страницата с диамантените дискове, за да изберете диск за нуждите на вашето приложение

Р
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Рейнджър 450
400- 450мм Професионален Фугорез 
Фугорез с голяма мощност, снабден със стабилно стоманено шаси 
за рязане на всякакви твърди материали. Висока издържливост и 
гаранция за безаварийна работа.
Рейнджър 450 е фугорез с висока производителност за всякакви 
подови и пътни настилки от бетон и асфалт. Прецизен контрол и 
стабилност гарантират гладко разяне и намалят износването на 
режещия елемент.
Машината е подходяща за отдаване под наем и разполага с дълга 
продължителност на живот.

ПРЕДИМСТВА
• Прецизно определяне на дълбочината чрез 
леснодвижещо се ‘Ръчно Колело’ 

• Устойчив на корозия 50-литров воден резервоар 
• Лесен за работа и ускоряване - ефективно 
разпределение на тежестта

• Централно разположени места за повдигане и 
монтирани ръкохватки

• Дълбокомер на рязането с показател за 
двата размера режещи дискове 400&450 мм и 
стандартно монтиран показалец на рязането

• Двигатели Бензинов Хонда или Дизелов 
Ломбардини

  Мощност Размер на режещия Макс. дълбочина Размери (мм)  Tегло
Реф.  Модел (кс / kВ) инструмент (мм) на рязане (мм) Ш B Д (кг)

RAN01 Рейнджър 450 Фугорез  13 / 9.6  400 x 25.4 120  650 950 1250 126 Хонда GX390  450 x 25.4 160
RAN03 Рейнджър 450 Фугорез  11 / 8.1 400 x 25.4 120 650 950 1250 140 Ломбардини 15 LD 440  450 x 25.4 160
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CFS 600
Фугорез 600мм
CFS e изключително подходящ и лесен за използване при рязане на 
подови и пътни настилки. Идеален за по-мащабни работи; голямата му 
издържливост и мощност го правят иделен за работа по магистрали, 
ремонт на пътища, в промишлеността, летища и големи обекти. Подходящ 
за отдаване под наем за дълъг период от време.

ПРЕДИМСТВА
• Ръчно задвижвана верижна предавка на задната 
ос за по-праволинейно рязане

• Прецизно определяне на дълбочината 
чрез ‘Ръчно колело’

• Двигател, монтиран на гъвкава рама 
намалява вибрациите на режещия 
елемент и улеснява работата на 
машината

• Устойчив на корозия 95-литров воден 
резервоар 

• Лесен за работа и ускоряване - ефективно 
разпределение на тежестта

• Централно разположени места за 
повдигане и монтирани ръкохватки

• Стандартно монтирани дълбокомер 
и показалец на рязането 

  Мощност Размер на режещия Макс. дълбочина Размери (мм)  Тегло
Реф.  Модел    (кс / kВ) инструмент (мм) на рязане (мм) Ш B Д (кг)

CFS07 CFS 600 Дизел Хатц 1D50Z 10.2 / 7.5 600 x 25.4 235 890 1150 1350 270

Моля вижте страницата с диамантените режещи инструменти за да изберете необходимия Ви инструмент.
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Минипаве
Разделител на паважни блокчета 
Първият разделител на блокчета проектиран специално за паважни 
блокчета. Минипаве е възможно най-малката и лека машина за рязане 
на стандартни 100 x 200мм. блокчета.

 

Минипаве е идеална за домашно ползване или за малки търговски 
обекти. Лесно преносима, тя ускорява и улеснява работата на 
оператора.

ПРЕДИМСТВА
• Безопасна и лесна работа – превръща начинаещите в специалисти
• Работата се извършва на нивото на подовата настилка – по-бърза 
работа понеже не е необходимо да се изправяте за да започнете да 
режете

• Праволинейно и прецизно рязане – по-малки загуби
• Четири-ръбов режещ инструмент – увеличава периода  на подменяне
• Композитни лагери – не изискват поддръжка
• Компактен размер – улеснява пренасянето и съхранението
• Лек и лесен за хващане
• Работа при тежки условия – надеждната работа, която очаквате от Бел

Реф. Модел

155.9.000 Минипаве разделител на блокчета

Сменяем режещ инструмент
155.0.025 Режещ инструмент за Минипаве (по 2 за всяка машина) 

Сила на рязане
(при приложена сила 20 кг) 3200 (кг) 31.4 кН
Вид режещ инструмент Два, профил 8х8, с 250мм дължина
Движение на резеца Разстояние м/у блокчетата 3мм - Разрез 2мм
Фиксиращи винтове Бързозавинтващи трапецовидни - ход 40мм
Дебелина на блокчето Макс. 87мм – Мин. 47мм
Макс. дължина на рязане 250мм
Тегло 18 кг
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Максипаве
Разделител на паважни блокчета за голямо натоварване
Тежък разделител на блокчета за всякакви видове бетонни настилки.
Специални инструменти спестяват време на клиента, когато бетонните 
блокчета трябва да се извадят и поставят в предишното им положение.

ПРЕДИМСТВА
Максипаве
• Надеждно ръчно управление
• Лесно рязане с дълъг лост
• Единичен фиксиращ винт
• Дължина на режещия инструмент – 400 мм
• Дълбочина на рязане: мин. 40 мм. – макс. 125 мм 
• Тегло: 35 кг 
Клин
• Отваря процеп между положените блокчета
• Снабден с два размера закалени заострени клина
Дълъг чук за блокчета
• 3 кг с гумена глава, 700 мм дръжка
• Връща блокчетата по местата им без да оставя следи
Къс чук за блокчета
• 2.4 кг с гумена глава, 315 мм дръжка
• Връща блокчетата по местата им без 
да оставя следи 

Повдигач
• Изважда блокчето след отварянето на 
процеп от клина 

• Променлива дължина от 90 до 240 мм 
Повдигач на блокчета 200 
• Регулируем от 0 – 250 мм
• Подемност 130 кг
• Тегло – 6,5 кг 
Повдигач на блокчета 800
• Регулируем от 750 – 1000 мм
• Подемност – 130 кг
• Тегло - 8 кг
• Размери – 1400 x 400 x 600 мм 

Реф. Модел

MBS08 Максипаве (вкл. режещи инструменти) 
MBS02 Клин 
MBS03 Повдигач 
MBS04 Дълъг чук за блокчета
MBS05 Къс чук за блокчета
MBS06 Повдигач на блокчета  800
MBS07 Повдигач на блокчета  200 
180-99600 Подменяем режещи инструменти (2) - Нов модел
180-99514 Подменяем режещи инструменти (2) - Стар модел
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Повдигач на блокчета  800

Клин

Повдигач на блокчета  200

Повдигач + чук
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  Мощност на Размер на режещия Скорост на режещия Размери (мм)* Тегло
Реф.  Модел двигателя (кс / kВ) диск (мм) елемент (об/мин) Ш B Д (кг)

171.9.001 BC 350 Електрическа маса  3 / 2.2 350 x 25.4 3000 530 500 1100 80 за рязане на тухли 230В 1ф
Режещият елемент не е включен - * Дадените размери са без монтирани крака - Моля вижте страницата с диамантените режещи 
инструменти за да изберете необходимия Ви инструмент.

BC 350
Портативна електрическа маса за рязане 350 мм
Преносима и мощна маса за рязане на тухли, бетонни блокчета, големи 
облицовъчни плочки и плочи.

Странично монтираното режещо рамо и режещ диск осигуряват 
праволинейно изрязване на дълги материали. 

ПРЕДИМСТВА
• Прецизно рязане на всякакви материали 
до дебелина 100 мм 

• Разглобяеми крака за лесно 
транспортиране

• Прецизна плъзгаща маса с гладко 
движещи се плъзгачи

• Ефективна система за впръскване с 
потопяема ел. помпа

• Стопиране при определена 
дълбочина и настройка на височината

• Възможност за наклон на диска за 
скосяване

• Рязане на материал с неограничена 
дължина, 650 мм разрез при 
използване на 
плъзгащата маса
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  Мощност на Размер на режещия Скорост на режещия Размери (мм)* Тегло
Реф.  Модел двигателя (кс / kВ) диск (мм) елемент (об/мин) Ш B Д (кг)

MS513  Амбасадор MS500 маса 3 / 2.2 500 x 25.4 2303 715 1555 1355 204 електрическа 230В 1ф.
MS501 Амбасадор MS500 5.5 / 4 500 x 25.4 2286 715 1555 1355 204 бензинова Хонда GX 160

Амбасадор MS 500
Маса за рязане на зидария 500 мм
Амбасадор MS500 е подсилена маса за рязане, подходяща за прецизно 
рязане на всякакви зидарски изделия. Усъвършенстваните характеристики 
на машината повишава производителността и подобрява безопасността и.

ПРЕДИМСТВА
• Прецизно рязане на всякакви материали до дебелина 195 мм
• Снабдена с колела за маневреност
• Подвижна регулираща се маса с ограничител на задния ход.
• Двустранна ръкохватка за използване на лява 
или дясна ръка

• Уникална водна система
• Режещото рамо може да бъде задвижвано 
с крак или ръка

• Напълно регулируеми стопер и 
блокировка за дълбочина

• Леснодостъпно управление 
за по-голяма безопасност
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  Платинум - Професионални   Голд  - Занаятчийски
 Материал за обработка Платинум Платинум Платинум Платинум Голд  Голд  Голд  Голд 
  Твърди За обща употреба Абразивни За асфалт Твърди За обща употреба Абразивни За асфалт

 Гранит        
 Тухли         
 Втвърден бетон        
 Каменинови тръби        
 Глинени настилки        
 Твърди каменни настилки        
 Глинени керемиди        
 Твърди фасадни тухли        
 Ст. бетонни трегери        
 Бетонни паважни плочи        
 Бетонни тръби и бордюри         
 Ср. твърди фасадни тухли         
 Твърди пясъчници        
 Шифер, шисти        
 Варовиков бетон        
 Ср. Твърди паважни плочи        
 Бетонни керемиди        
 Ср. твърди пясъчници        
 Едрозърнест пясъчник        
 Асфалт върху бетон        
 Леки строителни блокчета        
Завършващи блокчета        
 Невтвърден пресен бетон        
 Асфалт        
Абразивни блокчета        

 Висока производителност, отлично рязане, дълъг живот    Средно подходящ
 Добра производителност, добра скорост на рязане и дълъг живот   Неподходящ

Диамантени режещи инструменти

Режещи инструменти за обща употреба
“Режещите инструменти на Бел от серията Платинум са двойно лазерно 
заварени 10-12мм. високо сегментирани диамантени продукти устроени 
така, че да гарантират отлична скорост на рязане, дълъг живот и 
оправдаване на похарчените за тях средства. Това осигурява отлични 
приходи при отдаване под наем на артикула.“

“Режещите инструменти  Бел Голд 10 мм. двойно лазерно заварени 
диамантени продукти са от най-високо качество специално устроени 
така, че да гарантират добри нива на производителност при възможно 
най-ниската цена за артикуwл.“ 
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  СИЛВЪР +       БРОНЗ
 Материал за обработка Силвър + Силвър + Силвър + Силвър + Бронз
  Твърди За обща употреба Абразивни За асфалт За обща употреба

 Гранит     
 Тухли     
 Втвърден бетон     
Каменинови тръби     
 Глинени настилки     
 Твърди каменни настилки     
 Глинени керемиди     
 Твърди фасадни тухли     
 Ст. бетонни трегери     
 Бетонни паважни плочи     
 Бетонни тръби и бордюри      
 Ср. твърди фасадни тухли     
 Твърди пясъчници     
 Шифер, шисти     
 Варовиков бетон     
 Ср. Твърди паважни плочи     
 Бетонни керемиди     
 Ср. твърди пясъчници     
 Едрозърнест пясъчник     
 Асфалт върху бетон     
 Леки строителни блокчета     
 Завършващи блокчета     
 Невтвърден пресен бетон      
 Асфалт     
Абразивни блокчета     

 Висока производителност, отлично рязане, дълъг живот   Средно подходящ
 Добра производителност, добра скорост на рязане и дълъг живот  Неподходящ
 Сравнително добро рязане,скорост и живот

Диамантени режещи инструменти

Режещи инструменти за обща употреба 
“Режещите инструменти Бел Силвър Плюс са двойно лазерно заварени 
10мм. високо сегментирани диамантени продукти устроени така, че 
да гарантират отлична скорост на рязане, дълъг живот и оправдаване 
на похарчените за тях средства. Това осигурява отлични приходи при 
отдаване под наем на артикула. “
“Диамантените режещи инструменти Бел Силвър 10мм.притежават висока 
диамантена концентрация и са предназначени за употреба в общото 
строителство при нужда от режещ инструмент с добро съотношение цена - 
качество превъзхождащ останалите режещи инструменти на същата цена.“
“Режещите инструменти Бел Бронз са двойно лазерно заварени 10мм. 
високо сегментирани диамантени продукти устроени така, че да гарантират 
отлична скорост на рязане, дълъг живот и оправдаване на похарчените за тях 
средства. Това осигурява отлични приходи при отдаване под наем на артикула.“
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Диамантени режещи инструменти

“Нашето разнообразието от режещи инструменти улеснява важния 
избор. Натрупаният на работната площадка опит ни позволи да 
разработим икономични продукти, които да задоволят нуждите както 
на професионалистите, така и на случайните поребители на режещи 
инструменти.“

При обемни поръчки предоставяне на търговски стенд за 
диамантени режещи инструменти

Реф. Модел 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ
S+H11522 115 x 22мм
S+H12522 125 x 22мм
S+H23022 230 x 22мм
S+H30020 300 x 20мм
S+H35025 350 x 25мм
S+H 45025 450 x 25мм
ОБЩА ЗИДАРИЯ 
S+GP11522 115 x 22мм
S+GP12522 125 x 22мм
S+GP23022 230 x 22мм
S+GP30020 300 x 20мм
S+GP35025 350 x 25мм
S+GP45025 450 x 25мм
S+GP60025 600 x 25мм
АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ
S+AM11522 115 x 22мм
S+AM12522 125 x 22мм
S+AM23022 230 x 22мм 
S+AM30020 300 x 20мм
S+AM35025 350 x 25мм
S+AM45025 450 x 25мм
АСФАЛТ
S+A30020 300 x 20мм
S+A35025 350 x 25мм
S+A45025 450 x 25мм
S+A60025 600 x 25мм

Реф. Модел

ОБЩА УПОТРЕБА
BGP11522 115 x 22мм
BGP12522 125 x 22мм
BGP23022 230 x 22мм
BGP30020 300 x 20мм

Реф. Модел 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ 
GH11522 115 x 22мм 
GH12522 125 x 22мм 
GH23022 230 x 22мм 
GH30020 300 x 20мм 
GH35025 350 x 25мм 
GH 45025 450 x 25мм 
ОБЩА ЗИДАРИЯ  
GGP11522 115 x 22мм 
GGP12522 125 x 22мм 
GGP23022 230 x 22мм 
GGP30020 300 x 20мм 
GGP35025 350 x 25мм 
GGP45025 450 x 25мм 
GGP60025 600 x 25мм 
АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ
GAM11522 115 x 22мм
GAM12522 125 x 22мм
GAM23022 230 x 22мм
GAM30020 300 x 20мм
GAM35025 350 x 25мм
GAM45025 450 x 25мм
АСФАЛТ
GA30020 300 x 20мм
GA35025 350 x 25мм
GA45025 450 x 25мм
GA60025 600 x 25мм 

Реф. Модел 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ
PH11522 115 x 22мм
PH12522 125 x 22мм
PH23022 230 x 22мм
PH30020 300 x 20мм
PH35025 350 x 25мм
PH45025 450 x 25мм
PH60025  600 x 25мм
ОБЩА ЗИДАРИЯ  
PGP11522 115 x 22мм
PGP12522 125 x 22мм
PGP23022 230 x 22мм
PGP30020 300 x 20мм
PGP35025 350 x 25мм
PGP45025 450 x 25мм
АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ
PAM11522 115 x 22мм
PAM12522 125 x 22мм
PAM23022 230 x 22мм
PAM30020 300 x 20мм
PAM35025 350 x 25мм
PAM45025 450 x 25мм
АСФАЛТ
PA30020 300 x 20мм
PA30022 300 x 22мм
PA35025 350 x 25мм
PA45025 450 x 25мм
СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ
PMR115622 115 x 22 x 6
PMR125622 125 x 22 x 6

Реф. Модел

ОБЩА УПОТРЕБА
SGP11522 115 x 22mm
SGP12522 125 x 22mm
SGP23022 230 x 22mm
SGP30020 300 x 20mm
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Диамантени режещи инструменти

Многофункционални и специални режещи инструменти
Остриета, които могат да отрежат практически всичко на работната 
площадка .  PST има  непрекъсната  периферия  и  реже  бързо .
PSS / PUX дисковете са сегментирани, лазерно заварени и имат изключително 
дълъг живот. PST/PST : стоманобетон, PUX : бетон-стомана-асфалт
Непрекъсната периферия. За гладко рязане с остри краища (без стружки) 
изберете CRT или CRM. Идеални за циркуляри за плочи.
“Масата за рязане на зидария е предназначена само за настолни 
циркуляри. Използва се за рязане на изключително твърди материали 
като напр. тухли с повишена здравина, каменинови тръби, гранит и др., за 
рязане на общи зидарски материали като втвърден бетон, шиферни плочи, 
твърд пясъчник и др., както и за рязане на абразивни материали като 
леки строителни блокове от сгур, пясък и цимент, лигнацитни блокчета 
и средни пясъчници. Ограниченията в размера на материалите са както 
при всички настолни циркуляри.“

 Материал за обработка  Платинум  Платинум Платинум
  
Гранит   
Тухла   
Втвърден бетон   
Каменинови тръби   
Глинени настилки   
Твърди каменни настилки   
Глинени керемиди   
Твърди фасадни тухли   
Ст. бетон   
Бетонни паважни плочи   
Бетонни тръби и бордюри   
Ср. твърди фасадни тухли    
Твърди пясъчници   
Шифер, шисти   
Варовиков бетон   
Ср. Твърди паважни плочи   
Бетонни керемиди   
Ср. твърди пясъчници   
Едрозърнест пясъчник   
Асфалт върху бетон   
Леки строителни блокчета   
Завършващи блокчета   
Невтвърден пресен бетон   
Асфалт   
Абразивни блокчета   
Лост от мека стомана & армировка   
Тръбно скеле   

 Отличен  Задоволителен
 Добър  Неподходящ
 Приемлив

Реф. Модел

ПЛАТИНУМ С 10 ММ ПЕРИФЕРИЯ
PST23022 230 x 22мм
PST30020 300 x 20мм
PST35025 350 x 25мм
ПЛАТИНУМ С 10 ММ СЕГМЕНТИ
PSS23022 230 x 22мм
PSS30020 300 x 20мм
PSS35025 350 x 25мм
PSS45025 450 x 25мм
ПЛАТИНУМ С 12 ММ СЕГМЕНТИ 
PUX30020 300 x 20мм
PUX35025 350 x 25мм
PUX45025 450 x 25мм
CRT – ДИСКОВЕ ЗА КЕРАМИКА
CRT10522 105 x 22мм
CRT11022 110 x 22мм
CRT11522 115 x 22мм
CRT12522 125 x 22мм
CRT15022 150 x 22мм
CRT18022 180 x 22мм 
CRT20022 200 x 22мм
CRT23022 230 x 22мм
CRT25022 250 x 22мм
CRT30020 300 x 20мм 
CRT35025 350 x 25мм
CRM - ДИСКОВЕ ЗА КЕРАМИКА
CRM10522 105 x 22мм
CRM11022 110 x 22мм
CRM11522 115 x 22мм
CRM12522 125 x 22мм
CRM15022 150 x 22мм
CRM18022 180 x 22мм
CRM20022 200 x 22мм
CRM23022 230 x 22мм
CRM25022 250 x 22мм
CRM30020 300 x 20мм
CRM35025 350 x 25 мм
MBS-ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ  
MBSH50025 500 x 25mm 
MBS-ОБЩА ЗИДАРИЯ 
MBSGP50025 500 x 25mm 
MBS-АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ 
MBSAM50025 500 x 25mm
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BelleGroup Хидравлика...

Възползвайте се от предимствата на хидравличното оборудване (притежаващо 
по-голяма мощност, по-малко разходи по експлоатация и поддръжка, ниски 
нива на шум и слаби вибрации за ръцете).

Хидравличните станции могат да задвижат разнообразни хидравлични уреди 
включително хидравлични къртачи, циркуляри и водни помпи. 

Изберете станция от разнообразните модели на Бел в зависимост от 
приложението.

Хидравлични станции

Хидравлични къртачи

Хидравлични 
инструменти 

.........................................................................73
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  Мощност Налягане Разход Размери (мм)  Тегло
Реф.  Модел (кс / kВ) (Бар) (л/мин) Ш B Д (кг)

PAN20140 Миди 20-140 Хидравлична станция 9 / 6.6 140 20 550 570 750 60
PAN20110D Мейджър 20-110D Хидравлична станция Дизел 7.5 / 5.5 110 20 530 570 750 67
PAN20160X  Мейджър 20-160X Хидравлична станция 13 / 9.6 160 20 555 586 807 72
PAN30140  Мейджър 30-140 Хидравлична станция 13 / 9.6 140 30 555 586 807 72

Хидравлични станции

Мощност и универсалност 
Икономично решение да доставите захранване. 

‘на обекта’. Хидравличната енергия е три пъти по-ефективна от тази на 
обикновенните пневматични системи.

Стандартните характеристики на този вид уредби гарантират надеждност, 
лесна експлоатация и дълъг живот на машината.

ПРЕДИМСТВА
• Изключително лесно преносима – дори най-голямата 
може да се транспортира в лека кола

• Захранване при нужда* - двигателя работи 
на Празен ход докато се появи нужда от мощност

• Предпазител указващ ниско ниво на хидравличното 
масло – предотвратява повреди на скъпоструващи 
инструменти и помпи*

• Нивопоказател на хидравличното масло
• Здрава и подсилена рамка от неръждаема стомана
• Всички захранващи уредби са стандартно снабдени с 
колелца 

• Снабдена със сдвоен маркуч и плоскочелни съединения 
срещу прокапване

* Не е налична с Мейджър 30-140
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Хидравлични къртачи

Хидравлични къртачи с висока производителност
Предлагат се 6 модела къртачи, за да съответстват на размера и 
предназначението на хидравличната станция. Всички модели имат 
съответната честота и ударна скорост за постигане на максимална 
производителност.
Ръчните хидравлични къртачи от гамата ВНВ на Бел Груп са здрави и 
надеждни, проектирани за работа с хидравличните станции на Бел Груп.
Ръчните къртачи се предлагат в много различни размери, с различна 
сила на удара и съвместими по размер приспособления. Ръчните 
къртачи са проектирани за различни видове работи – от леки зидарии 
и асфалт до тежки видове работи като армиран бетон. Всички ръчни 
къртачи от гамата ВНВ на Бел Груп се доставят с ½” (1,27 см) маркучи с 
½” плосколицеви бързи връзки за лесно свързване към хидравличните 
станции на Бел Груп.

ПРЕДИМСТВА
• ВНВ12 Хидравличен къртач / Демолишън Пик – малък и лек 
с D-образна ръкохватка с намалени вибрации, проектиран 
за хоризонтална работа.

• ВНВ19 Хидравличен къртач – Среднотежък инструмент, за най-
разнообразно приложение. Намалящи вибрацията дръжки.

• ВНВ23 Хидравличен къртач – среднотежък/тежък къртач, 
идеален за разбиване на бетон и асфалт.

• ВНВ25Х Хидравличен къртач – поглъщащи вибрациите 
дръжки, тежък къртач за разнообразни приложения, висока 
производителност, лесен за управление.

• ВНВ25 Хидравличен къртач – Тежка машина за най-
трудно изпълнимите приложения, поглъщащи вибрациите 
дръжки, без намаляване на ударната сила.

• ВНВ27 Хидравличен къртач - Тежка машина за най-трудно изпълнимите приложения, 
поглъщащи вибрациите дръжки, без намаляване на ударната сила. Може да се 
използва с 20 или 30л хидравлична станция, чрез регулиране на ограничителя.

 Вибрация (м/сек.2) Макс налягане Разход Удар.  Размер на главата Тегло
Реф. / Модел Миди Мейджър  (Бар) (л/мин) / мин (Дж) (мм) (кг)

BHB12S 16.08 - 160 20 2400 25 22 x 82 14
BHB19S 11.97 - 160 20 1600 65 25 x 108 19
BHB23S 11.97 - 160 20 1600 65 25 x 108 23.5
BHB25S 11.1 11.1 160 20 1300 85 32 x 160 28
BHB25XS 6 6 160 20 1600 55 32 x 160 27.5
BHB27S 11.8 11.8 160 20 1300 85 32 x 160 28
BHB27S - 18.61* 160 30 2150 85 32 x 160 28
*Major 30/140
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Хидравлични инструменти

Хидравличен циркуляр и хидравлична водна помпа с висока 
производителност
Циркулярът на Бел е с хидравлично пряко задвижване (без верижно 
задвижване) за да поддържа постоянна скорост на рязане и въртящ 
момент без ремъци, ролки, прекомерен шум или изгорели газове.

Хидравлична помпа (стр 58)

ПРЕДИМСТВА
• 350 мм диаметър на режещия диск
• За бързо и чисто рязане на бетон, армиран бетон, 
стоманени греди, камък, тухли, каменни и бетонни 
блокчета, тръби и др. 

• Проектиран съгласно най-новите стандарти по 
безопасност с  механизъм за аварийно изключване 

• Дълбочина на рязане - 13,5cм (5-1/4”)
• Работи със станции от 20л и 30л
• Лека, здрава тръбна конструкция – по-лека от бензинови циркуляри
• Снабден с предпазен кожух за тежки условия на работа съобразен с 
европейските стандарти по безопасност.

• Реже хоризонтално, вертикално и под вода.
• Пусково устройство с двойна функция за автоматично сухо и мокро 
рязане с вградена водна линия, свързвана с маркуч

• Ограничител на скоростта на режещия елемент
• Работи с абразивни или диамантени режещи инструменти
• Използва се в затворени помещения и на открито без да замърсява околната среда 
• Транспортна количка по избор

Реф. Модел

2322-S Водна помпа за тежки условия 
 на работа (Миди/Мейджър)

Разнообразни аксесоари
2262 К-т с основен маркуч (Миди/ Мейджър)  
301 К-т уред за измерване на налягане и  разход
302 Акумулатор – к-т инструменти

  Макс.диаметър Макс.дълбочина Диаметър на  Скорост на Разход Налягане на Тегло
Реф  Модел на диска (мм) на разреза (мм) захват (мм) рязане  (об/мин) (литри/мин) маслото (Бар) (kr)

188-00010 Циркуляр 350 133 25.4 4100 20 до 30 140 / 172 8
*Тегло, без количката 
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Стоманени накрайници за къртачи

Реф. Модел  Вид Размери

Накрайници  32 x 160мм (1¼ x 6¼”)   От шийката до върха  Острие w x h
За модели   BHB25, BHB25 X, BHB27    (мм) (дюйм) (мм) (дюйм)
912083 Острие 32мм  1 380  15
912084 Острие удължено 32мм  1 455 18
912293 Секач 32мм  2 380 15
912294 Секач удължен 32мм  2 455 18
912928 Длето “Easy Burst” 32мм  3 380 15
912450 Широк секач 32мм  4 380 15 75 x 50 3 x 2
912451  Широк секач удължен 32мм  4 455 18 75 x 50 3 x 2
912472 Асфалтов трошач 32мм  5 380 15 125 x 50 5 x 2
912454 Голям асфалтов трошач 32мм  5 330 13 125 x 150 5 x 6
912555 Длето “Tarmac” трошач 32мм  6 280 11 115 x 125 4½ x 5
912456 Секач за копаене 32мм  7 355 14 75 x 230 3 x 9
912656 Права шпатула за копаене 32мм  8 355 14 125 x 20 5 x 8
912668 Шпатула за глина 32мм  9 380 15 140 x 230 5½ x9
912903 Длето “Stem” 32мм  10 230 9 
912906 Трамбовъчна подложка (32мм)  11   Ø 180 Ø 7
Накрайници 25 x 108мм (1 x 4¼)  BHB19, BHB23
910043 Острие 25мм  1 380 15
910044 Острие удължено 25мм  1 455 18
910253 Секач 25мм  2 380 15
910254 Секач удължен 25мм  2 455 18
910926 Длето “Easy Burs”t 25мм  3 380 15
910430 Широк секач 25мм  4 380 15 75 x 50 3 x 2
910431 Широк секач удължен 25мм  4 455 18 75 x 50 3 x 2
910434 Голям асфалтов трошач 25мм  5 380 15 125 x 150 5 x 6
910435 Длето “Tarmac” трошач 25мм  6 305 12 115 x 125 4½ x 5
910436 Секач за копаене 25мм  7 355 14 75 x 230 3 x 9
910636 Права шпатула за копаене 25мм  8 355 14 125 x 200 5 x 8
910664 Шпатула за глина 25мм  9 355 16 125 x 200 5 x 8
910911 Длето “Stem” 25мм  10 200 8
912905 Трамбовъчна подложка  (25 & 22мм)  11   Ø 125 Ø 5
01248 Длето за вадене на скоби   370 14½ 55 x 100 2¼ x 4
Накрайници 22 x 82мм (7/8 x 3¼) За модел BHB12
910023 Острие 22мм  1 380  15
910024 Острие удължено 22мм  1 455 18
910233 Секач 22мм  2 380 15
910234 Секач удължен 22мм  2 455 18
910925 Длето “Easy Burst” 22мм  3 380 15
910420 Широк секач 22мм  4 380 15 75 x 50 3 x 2
910421 Широк секач удължен 22мм  4 455 18 75 x 50 3 x 2
910424 Голям асфалтов трошач 22мм  5 380 15 125 x 150 5 x 6
910426 Права шпатула за копаене 22мм  7 355 14 75 x 230 3 x 9
910662 Шпатула за глина 22мм  9 405 16 125 x 200 5 x 8
910910 Длето “Stem” 22мм  10 200 8
912905 Трамбовъчна подложка (25 & 22мм)  11   Ø 125 Ø 5
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Габарити и информация за опаковане

Размери на кутиите/сандъците (мм) за съхранение, опаковане и транспортиране. 

 Контейнер
ПРОДУКТ    Широчина Дължина Височина Забележка Бр.  ПАЛЕТА Размери 20’ 40’
    мм  мм   мм    /палета

МИНИСАМОСВАЛ-BMD300 740 1050 1750 ПАЛЕ  1
МИНИМИКС 150 Бензиноваl 600 900 980 КУТИЯ 4     44 92
МИНИМИКС 150 Електрическа 600 900 720 КУТИЯ 6     66 138
BWE80  750 1340 1290 ПАЛЕ 2 1200*1700 височина 1,5м 33 66
BWE110  750 1340 1355 ПАЛЕ 2 1200*1700 височина 1,5м 33 66
BWE130  750 1340 1400 ПАЛЕ 2 1200*1700 височина 1,5м 33 66
TBE130  790 1160 1230 ПАЛЕ 2 1200*1700 височина 1,5м 33 65
TBE 165  790 1160 1295 ПАЛЕ 2 1200*1700 височина 1,5м 33 65
BWE 150  1100 1900 1500 ПАЛЕ 1 1200*1700 височина 1,7м 16 32
BWE 200  1100 1900 1560 ПАЛЕ 1 1200*1700 височина 1,7м 16 32
BWE 250  1150 1950 1600 ПАЛЕ 1 1200*1700 височина 1,7м 10 25
ТРАКТ МИКС 360 1050 1850 1700 ПАЛЕ 2 1000*2000 височина 2,55м 14 28
СУПИРИЪР 300 1155 1765 1598 ПАЛЕ 2 1200*1700 височина 2,60м 11 21
СУПИРИЪР 350 1555 1765 1660 ПАЛЕ 2 1200*1700 височина 2,60м 11 21
СУПИРИЪР 400 1155 2135 1935 ПАЛЕ 2 1200*1700 височина 2,60м 10 20
ПРОМИКС  375 700 245 КУТИЯ   
PCLX (320/400)  830 510 650 КУТИЯ   
PCX  520 820 640 КУТИЯ   
RT 50  430 750 1120 ПАЛЕ 2
RT 66 / RT74  480 790 1160 ПАЛЕ 2
RT65  800 1200 900 ПАЛЕ  2
BWR 650  740 1050 1750 ПАЛЕ  1
ЗАДВИЖВАЩА СТАНЦИЯ 500 900 750 ПАЛЕ   
КЪРТАЧ (23кг)  765 520 190 КУТИЯ   
BC350  1200 700 860 КУТИЯ   
МИНИПАВЕ  670 185 265 КУТИЯ   
BGP ВИБРАТОР 550 540 130 КУТИЯ   
BGA ВИБРАТОР 690 920 100 КУТИЯ   
BGN ВИБРАТОР 660 660 140 КУТИЯ   
BGF (Конвертор) 28 480 280 380 БЕЗ КУТИЯ   
BGF (Конвертор) 74 830 510 650 КУТИЯ   
МЕГАВИБ (Станция) 370 145 245 КУТИЯ   
МЕГАВИБ (Вал) 700 565 90 КУТИЯ   
МЕГАВИБ (Игла) 50 50 360 БЕЗ КУТИЯ   
ИИЗИ СКРИИД 200 2020 290 400 КУТИЯ   
ИИЗИ СКРИИД ПРО 890 660 320 КУТИЯ   
ПРО 900 ТРОУЕЛ (Кутия) 1010 1010 640 КУТИЯ   
ПРО 900 Ръкохватка (Кутия) 750 1620 260 КУТИЯ   
ПРО 1200 ТРОУЕЛ (Кутия) 230 1230 730 КУТИЯ   
БУЛ ФЛОУТ  120 1230 30 БЕЗ КУТИЯ   
БИГ БЛУ  330 1240 50 БЕЗ КУТИЯ   
ФРЕСНО БРУУМ 130 950 60 БЕЗ КУТИЯ   


