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Гарaнция
Всички резервни части, които ще закупите от 
нас са подкрепени с пълна гаранция.

Качеството е от изключително значение, за
това следваме стриктно всички стандарти и не 
правим компромиси.

Предлагаме и употребявани машини с гаранция.

Всяка машина може да бъде транспортирана 
директно до ваш склад, без да губите време в 
организирането на транспорт.

За нас  дълготрайното партньорство с всеки 
клиент е изключително важно!

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
за 

строителни 
машини

ПАРТС МАШИНЕРИ ПЛЮС

ПМП - Партс Машинери Плюс е вашият на
дежден доставчик на качествени резервни час ти 
от Европейски, Американски и Японски про из
водители на достъпни цени. Големи скла дови 
наличности, експресни доставки, персо нално 
отношение и отлична комуникация. 
Знаем, че времето е ценно, затова когато 
поемем ангажимент го изпълняваме в срок!

Доставки
Разполагаме с голяма складова наличност в 
складовете ни в Европа. За удобство на нашите 
клиенти отворихме склад в България с голям 
запас от резервни части.

В случай, че нямаме наличност в склад София, 
можем да организираме доставка в рамките 
на 24 часа. Стандартните ни поръчки са с 
транзитно време от 7 дни.

Структурите ни са отлично организирани, ло
гис тиката ни е на ниво, а възможностите ни за 
доставки са неограничени.
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  НАШАТА МИСИЯ

ПМП - Партс Машинери Плюс се 
фокусира вече 15 години в производството и 

достав ката на резервни части за строителство, 
селско стопанска техника, складово оборудване 

и камиони.

Дългогодишният опит ни позволи да иденти фи
цираме най-добрите производители на резервни 

части, както и да създадем собствено производство на 
голяма част от тях.

ПМП - Партс Машинери Плюс разполага и си партнира 
със заводи и складове в Европа и САЩ.

Поддържаме повече от 100 000 вида резервни части на 
склад, както и разпространяваме над 50 000 резервни 
части всеки ден.

ПМП - Партс Машинери Плюс разполага със складове 
и заводи за производство на резервни части в Англия, 
Испания, Полша и България.

Нашето мото е:
“Когато клиентът е доволен, и ние сме доволни!"

Бързата и навременна доставка е много важна 
част от бизнеса на всяка строителна ком па

ния, фермер, логистичен склад или тран
спортна компания.

Стремим се да доставяме резервни 
части за много марки машини 

възможно най-бързо, за щото 
знаем колко важно е 

това.



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА  
 ТОП Брандове

Резервните части за строителна техника, които предлагаме са напълно заместими с оригиналите на 
марките: JCB, CATERPILLAR, NEW HOLLAND, CASE, BOBCAT, VOLVO, KOMATSU, LIEBHERR.

Всички те са изработени според утвърдени високи стандарти и са с включена търговска гаранция. 
Заводите са с над 25-годишна история, като производители, с която са доказали качеството си. 
Потърсете Резервни Части в ПМП - Партс Машинери Плюс на отлични цени!

Можете да избирате между различни категории резервни части, включващи следното: двигатели, 
хидравлика, филтри, стъкла, електрическа система, диференциали, скоростни кутии, джанти, 
спирачна система, горивна система, стартери, задвижваща система, аксесоари и др.

CUMMINS DEUTZPERKINSYANMAR

CATERPILLARJCB NEW 
HOLLAND CASE

KOMATSUBOBCAT VOLVO LIEBHERR

Резервни части за индустриални двигатели: YANMAR, PERKINS, CUMMINS, DEUTZ.

Разполагаме със специализирани софтуери 
за резервни части, с които можем да иденти
фицираме това, което ви е необходимо. Свър
зани сме онлайн със складовете ни в Европа, 
което ни дава възможност да прос ледим за 
наличност, в случай че има изчерпване на 
частите в склад София.  

В ПМП - Партс Машинери Плюс в реално време 
можем да наблюдаваме придвижването на час
тите, ако са поръчани със самолет, което ни да-
ва възможност да следим местоположението 
им и точното им време на пристигане на летище 
София. Нашите системи за работа са изпитани 
и възможността за допускане на пропуски е 
сведен до минимум. 

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

ПАРТС МАШИНЕРИ ПЛЮС

Всички решения 

             на
 едно място!

НАШИТЕ ЦЕЛИ
Успехът на нашата компания ПМП - Партс 
Машинери Плюс се дължи на доволните ни 
клиенти. Ние осъзнаваме отговорността, която 
поемаме като доставчик на резервни части, 
защото всеки един сектор, който обслужваме е 
изключително сериозен. Последиците от нека
чествени резервни части, могат да причинят 
големи вреди. През годините успяхме да се 
на ложим като доверен партньор на много 
компа нии, да се докажем на пазара и да ста нем 
синоним на отлично качество, отлични цени 
и отлично обслужване. Ние съществуваме бла
годарение на нашите партньорства. Сътруд
ничим си с едни от най-големите произво
ди тели в света, затова можем да ви дадем 
гаран   ция в качеството и най-добри цени. На
шите специалисти от отдел резервни части 
са тех нически обучени и могат да разберат от 
какво се нуждаете, след като ви изслушат. Всеки 
един от тях може да отговори компетентно на 
въпрос, свързан с механизацията ви.
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JCB

КОФИ И ЗЪБИ ЗА 
БАГЕРИ JCB

кофи за багери, кофи за 
товарачи, зъби за кофи, 

зъби за багери с адаптери

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗA JCB
Алтернативни 
Резервни Части

Резервни части за JCB с отлично качество и цени 
на едро. Големи складови наличности и бързи 
доставки. Предлагаме ОЕМ продукти, на  пълно 
съвмес тими с оригиналните. Рабо тим със 
собственици на машини в повече от 20 стра
ни в Европа. Всяка продажба е с га ран  тирано 
пер сонално отношение, защото всички наши 
клиенти ста ват постоянни наши партньори. 
Когато ни се обадите и поемем механи за цията 
ви, то вече сте в сигурни ръце. Ние знаем, че 
качествените ре зервни части, които предла
гаме ни осигуря ват добри партньорства.
Бавните доставки и скъпите резервни части ще 
останат в миналото.
Защото знаем как да го направим лесно!

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ДВИГАТЕЛИ JCB
бутала, ризи, лагери, втулки, 

ролки, помпи, биели, 
ремъци, сегменти

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
МОСТОВЕ & 

РЕДУКТОРИ JCB
предни и задни мостове, 

редуктори, резервни части 
и елементи

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ДИФЕРЕНЦИАЛИ JCB
слънчеви колела, фланци, 

лагери, втулки, карета, 
зегерки, пластини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
СВЪРЗВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ JCB
пинове, втулки, уплътнения, 

семеринги

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

СИСТЕМА JCB
фарове, мигачи, датчици, 

реверси за скорости, 
лостове мигачи, мото

часовници за JCB машини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
ОБОРУДВАНЕ ЗА 

ШАСИ И КАБИНА JCB
предни стъкла, задни стъкла, 
странични стъкла, стъкла за 
врати, всички компоненти за 

кабини на машини JCB

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА 
СКОРОСТНА КУТИЯ JCB

съединители, лагери, 
дискове, маховици, 

уплътнения и всичко 
необходимо за скоростни 

кутии JCB

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА JCB
хидравлични помпи, 

зъбни помпи, аксиално-
бутални помпи, всички 

резервни части за 
хидравличната система

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ХОДОВА ЧАСТ JCB

звездочки, ленивци, 
башмаци, релсови пътища 

и всички части за 
верижни багери JCB

ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР 
ЗА МАШИНИ JCB

палетни вилици, 
хидравлични чукове, 

всички видове прикачен 
инвентар за JCB

ГУМЕНИ ВЕРИГИ И 
ГУМИ ЗА JCB

гумени вериги за машини 
JCB, гумени вериги за 

верижни товарачи JCB

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

02 469 10 70

Варна 9000
ул. "Aтанас Москов" 10

052 991 853

varna@pmp.bgwww.pmp.bg info@pmp.bg
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗA CATERPILLAR
Алтернативни 
Резервни Части

Резервни части  за строителни машини и двига
тели CAT на отлични цени, уверете се сами.
Благодарение на голямата гъвкавост, крат ките 
срокове по произ  водство и бързата доставка, 
ние можем да отго ворим на всички изисквания 
при поръчки на резервни части като независим 
дос тавчик за всеки пазар. Предлагаме ви качест
вени резервни части за CAT, напълно съвместими 
с оригиналните.
Алтернативни или ОЕМ части за много моде ли 
машини с гаранция без компромис в ка чест
вото. Частите, които предлагаме са не прос то 
из дръжливи. Може да се каже, че дори пре въз
хождат частите на много производителите на OE. 
Това е така, защото предварително под бираме 
само най-доброто. Нашите достав чици и заводи 

са сигурни и надеждни, което ни гарантира спо
койствие. Изберете по-добрите части от ПМП.

В случай, че работите в индустрия, която разчита 
на тежко оборудване, e важно да имате сигурен 
източник на нови резервни части. Като независим 
доставчик ние предлагаме на нашите клиенти 
резервни части за много видове машини и обо
рудване с марката CATERPILLAR. 
Ще получите компетентно обслужване, качест
вени резервни части за CAT, бърза доставка и 
търговска гаранция. Разчитайте на нас да све
дете до минимум престоя на вашата машина. Поз
волете ни да дока жем твърдението си, като ви 
спестим средства и ви гарантираме максимална 
производителност с минимален престой.

CATERPILLAR

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ДВИГАТЕЛИ CAT
бутала, ризи, лагери, втулки, 

ролки, помпи, биели, 
ремъци, сегменти

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
МОСТОВЕ & 

РЕДУКТОРИ ЗА CAT
предни и задни мостове, 

редуктори, резервни части 
и елементи

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ДИФЕРЕНЦИАЛИ CAT
слънчеви колелела, фланци, 

лагери, втулки, карета, 
зегерки, пластини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
СВЪРЗВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ CAT
пинове, втулки, уплътнения, 

семеринги

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

СИСТЕМА CAT
фарове, мигачи, стъкла за 
стоп светлини, реверси за 
скорости, лостове мигачи, 

моточасовници за CAT 
машини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ШАСИ, КАБИНА И 

ИНТЕРИОР CAT
предни стъкла, задни стъкла, 
странични стъкла, стъкла за 
врати, всички компоненти за 

кабини на машини CAT

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
СКОРОСТНА КУТИЯ CAT

съединители, лагери, 
дискове, маховици, 

уплътнения и всичко 
необходимо за 

скоростни кутии CAT

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА CAT
хидравлични помпи, зъбни 
помпи, аксиално-бутални 
помпи, всички резервни 
части за хидравличната 

система

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ХОДОВА ЧАСТ CAT
звездочки, ленивци, тракове, 
башмаци, релсови пътища за 

верижни багери CAT
ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР 

ЗА МАШИНИ CAT
палетни вилици, 

хидравлични чукове, 
прикачен инвентар за CATБАГЕРНИ КОФИ И 

ЗЪБИ ЗА CAT
кофи за багери, кофи за 
товарачи, багерни зъби. 

Всички видове зъбни 
системи

ГУМЕНИ ВЕРИГИ И 
ГУМИ ЗА CAT

гумени вериги за багери CAT, 
мини багери CAT, 
гумени вериги за 

верижни товарачи

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

02 469 10 70

Варна 9000
ул. "Aтанас Москов" 10

052 991 853

www.pmp.bg varna@pmp.bginfo@pmp.bg
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗA NEW HOLLAND
Алтернативни Резервни Части

 
Мостове &  Редуктори

 
Кабина & Интериор   

 
Пинове & Втулки

 
Електрическа Система  

 
Скоростна Кутия

 
Хидравлична Система

 
Спирачна Система   

 
Багерни Кофи & Прикачен Инвентар

 
Прикачен Инвентар

 
Вериги * Ролки * Ленивци * Крайни Предавки

 
Масла & Филтри

 
Двигател

Всички резервни части са подкрепени с 12 месеца 
гаранция!

Отличното качество на продуктите и обслуж ва
нето на клиентите ни са от изключи телна важност 
за нас; целият ни екип по продаж бите притежава 
изклю чителни познания и енту сиазъм.

Като водещ доставчик на качествени резервни части за NEW HOLLAND, ПМП - Партс Машинери 
Плюс съхранява на склад и дистрибутира резервни части NEW HOLLAND за строителни машини. 

NEW 
HOLLAND

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
КОМПОНЕНТИ 
ЗА ДВИГАТЕЛИ 
NEW HOLLAND

бутала, ризи, лагери, 
втулки, ролки, помпи, 

биели, ремъци, сегменти за 
NEW HOLLAND машини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
МОСТОВЕ & 

РЕДУКТОРИ ЗА 
NEW HOLLAND

предни и задни мостове, 
редуктори, 

резервни части и елементи

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ДИФЕРЕНЦИАЛИ 
NEW HOLLAND

слънчеви колела, фланци, 
лагери, втулки, карета, 

зегерки, всичко за 
диференциали 
NEW HOLLAND

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
СВЪРЗВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ 
NEW HOLLAND

пинове, втулки, уплътнения, 
семеринги

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

СИСТЕМА 
NEW HOLLAND

фарове, мигачи, стъкла за 
стоп светлини, реверси за 

скорости, лостове за мигачи, 
моточасовници за 

NEW HOLLAND машини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ШАСИ, КАБИНА И 

ИНТЕРИОР 
NEW HOLLAND

предни стъкла, задни стъкла, 
странични стъкла, стъкла за 
врати, всички компоненти за 

кабини NEW HOLLAND

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
СКОРОСТНИТЕ КУТИИ 

НА NEW HOLLAND 
МАШИНИ

съединители, лагери, 
дискове, маховици, 

уплътнения и всичко 
необходимо за скоростни 

кутии NEW HOLLAND

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА NEW HOLLAND
хидравлични помпи, 

зъбни помпи, аксиално-
бутални помпи, всички 

резервни части за 
хидравличната система

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ЗА ХОДОВА ЧАСТ

NEW HOLLAND
звездочки, ленивци, тракове, 

башмаци, релсови пътища 
и всичко необходимо за 

верижни багери 
NEW HOLLANDГУМЕНИ ВЕРИГИ И 

ГУМИ ЗА NEW HOLLAND 
ГУМЕНИ ВЕРИГИ И 

ГУМИ ЗА NEW HOLLAND
гумени вериги за багери 

NEW HOLLAND

БАГЕРНИ КОФИ И ЗЪБИ 
ЗА NEW HOLLAND
кофи за багери, кофи за 
товарачи, багерни зъби, 

зъбни системи за 
багерни кофи за 

NEW HOLLAND машини

ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР 
ЗА МАШИНИ 

NEW HOLLAND
палетни вилици, 

хидравлични чукове, челни 
кофи, четки и всички видове 

прикачен инвентар за 
NEW HOLLAND

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

02 469 10 70

Варна 9000
ул. "Aтанас Москов" 10

052 991 853

www.pmp.bg varna@pmp.bginfo@pmp.bg
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CASE

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗA CASE
Алтернативни Резервни Части
За строителните машини CASE, сме подбрали само качест
ве ни алтернативни резервни части, които по нищо не се 
различават от оригинала. 
Резервните части за CASE са проектирани за максимална про
из во дителност. Ние проектираме, изработваме и избираме 
части въз основа на най-строгите стандарти и тестване. 
Каталогът ни с части на CASE улеснява намирането на ре
зервни части, които са ви необходими, за да поддържате в 
изправност вашата машина.   

 

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ДВИГАТЕЛИ CASE
бутала, ризи, лагери, 

втулки, ролки, помпи, 
биели, ремъци, сегменти

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
МОСТОВЕ & 

РЕДУКТОРИ ЗА CASE
предни и задни мостове, 

редуктори, резервни части 
и елементи

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
СИСТЕМА CASE

фарове, мигачи, стъкла за 
стоп светлини, реверси за 
скорости, лостове мигачи, 

мото часовници за 
машини CASE

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ШАСИ, КАБИНА И 

ИНТЕРИОР CASE
предни стъкла, задни стъкла, 
странични стъкла, стъкла за 
врати, всички компоненти за 

кабини на машини CASE

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
СКОРОСТНА КУТИЯ 

CASE
съединители, лагери, 
дискове, маховици, 

уплътнения и всичко 
необходимо за скоростни 

кутии CASE

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА CASE
хидравлични помпи,

зъбни помпи, аксиално-
бутални помпи, всички 

резервни части за 
хидравличната система

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА 
ХОДОВА ЧАСТ CASE

звездочки, ленивци, тракове, 
башмаци, релсови пътища 

и всичко необходимо за 
верижни багери CASE

ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР 
ЗА МАШИНИ CASE

палетни вилици, 
хидравлични чукове, 

всички видове прикачен 
инвентар за CASEБАГЕРНИ КОФИ И 

ЗЪБИ ЗА CASE
кофи за багери, кофи за 
товарачи, багерни зъби 

за CASE

ГУМЕНИ ВЕРИГИ И 
ГУМИ ЗА CASE

гумени вериги за багери 
CASE, мини багери 

CASE и др.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ДИФЕРЕНЦИАЛИ CASE
слънчеви колела, фланци, 

лагери, втулки, карета, 
зегерки, пластини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
СВЪРЗВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ CASE
пинове, втулки, уплътнения, 

семеринги
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 Мостове &  Редуктори

 Кабина & Интериор   

 Пинове & Втулки

 Електрическа Система  

 Скоростна Кутия

 Хидравлична Система

 Спирачна Система   

 Багерни Кофи & Прикачен Инвентар

 Прикачен Инвентар
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 Двигател
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Като водещ доставчик на качествени резервни 
части за VOLVO тежки машини ние от ПМП - 
Партс Машинери Плюс сме готови да ви 
помогнем.  Мо жем да ви предложим всички 
видове резервни части, от които се нуждаете, 
за да извършите планов или авариен ремонт.

ПМП - Партс Машинери Плюс е в готовност 
да дос тави висококачествени резервни час
ти VOLVO за клиентската ни база по целият 
свят, подкрепени с отличният ни стандарт 
за обслужване и тър говска гаранция. Освен 
ори ги нални резервни час ти, можете да раз
гле    дате и предложенията ни за алтернативни. 
Съот  ношението цена-качество ще ви изненада 
приятно. Гарантираме ви, че сме в състояние да 
ана лизираме коя резервната част е за подмяна 
и да предложим продукт, който да отговаря на 
нуждите ви. Потърсете ни по телефон или он
лайн, за да ви съдействаме. Екипът ни е обучен 
да работи със специализиран софтуер на VOLVO 
и с удоволствие ще бъде на ваше разположение.

В складовете ни се съхраняват хиляди ре
зервни части от производители на VOLVO. Ра
бо тим със заводи в Европа и САЩ. Можем да 
реагираме с експресни доставки за 24 часа, 
ако имате нужда от неотложна доставка.

Ние познаваме нуждите на пазара. Ето защо, 
можем да ви предоставим практически реше
ния за всякакви резервни части, без значение 
от марката или вида на машината. В момента 
можем да покрием почти 90 на сто от частите 
за машини с марка VOLVO  и не само за тях.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗA VOLVO
Алтернативни 
Резервни Части

VOLVO

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 
ДВИГАТЕЛИ VOLVO

бутала, ризи, лагери, 
втулки, ролки, помпи, 

биели, ремъци, сегменти

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
МОСТОВЕ & 

РЕДУКТОРИ VOLVO
предни и задни мостове, 

редуктори, резервни части 
и елементи

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

СИСТЕМА VOLVO
фарове, мигачи, стъкла за 
стоп светлини, реверси за 
скорости, лостове мигачи, 

мото часовници за 
VOLVO машини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА 
ШАСИ И КАБИНА VOLVO
предни стъкла, задни стъкла, 
странични стъкла, стъкла за 
врати, всички компоненти за 

кабини на машини VOLVO

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
СКОРОСТНА КУТИЯ 

VOLVO
съединители, лагери, 
дискове, маховици, 

уплътнения и всичко 
необходимо за скоростни 

кутии VOLVO

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ХИДРАВЛИЧНА 
СИСТЕМА VOLVO
хидравлични помпи, 

зъбни помпи, аксиално-
бутални помпи, всички 

резервни части за 
хидравличната система

РEЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА 
ХОДОВА ЧАСТ VOLVO
звездочки, ленивци, тракове, 

башмаци, релсови пътища 
и всичко необходимо за 
верижни багери VOLVO

ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР 
ЗА МАШИНИ VOLVO

палетни вилици, 
хидравлични чукове, всички 
видове прикачен инвентар 

за VOLVO машиниБАГЕРНИ КОФИ И 
ЗЪБИ ЗА VOLVO

кофи за багери, кофи за 
товарачи, кофи за зърно, 

включително зъби за 
VOLVO машини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
КОМПОНЕНТИ 

ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛИ 
VOLVO

слънчеви колела, фланци, 
лагери, втулки, карета, 

зегерки, пластини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
СВЪРЗВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ VOLVO
пинове, втулки, 

уплътнения, семеринги и 
други свързващи елементи

ГУМЕНИ ВЕРИГИ И 
ГУМИ ЗА VOLVO

гумени вериги за VOLVO, 
гумени вериги за широк 

спектър строителна 
техника VOLVO
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗA BOBCAT
Алтернативни 
Резервни Части

BOBCAT

Резервните части за BOBCAT са проектирани за максимална 
производителност с високо качество.

Ние проектираме, изработваме и избираме части въз 
основа на най-строгите стандарти и тестване. 

Каталогът ни с части за BOBCAT е с пълния списък.

 Мостове &  Редуктори

 Кабина & Интериор   

 Пинове & Втулки

 Електрическа Система  

 Скоростна Кутия

 Хидравлична Система

 Спирачна Система   

 Багерни Кофи & Прикачен Инвентар

 Прикачен Инвентар

 Вериги * Ролки * Ленивци * Крайни Предавки

 Масла & Филтри

 Двигател

Обръщаме внимание, че всички наши части са подкрепени с пълна гаранция 
от 12 месеца.
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
Алтернативни Резервни Части

Когато става въпрос за поддържане на вашия 
парк с механизация, доставката на най-високо   
качествените части с експресна услуга е неот
ложна необходимост. ПМП - Партс Машинери 
Плюс предлага пълна гама от части. Ние под би
раме доставчиците си и разполагаме с налич
ности, за да минимизираме до минимум престоя 
при възник нала повреда. Независимо дали ще 
поръчате консумативи за планово об служване 
или търсите резервни части, за да извършите 
авариен ремонт, ние сме напълно подготвени. 
Разчитайте на нас да се справим и доставим 
всичко, от което имате нужда.

Резервни части за KOMATSU с бързи доставки и 
големи складови наличности. Бъдете сигурни, 
че ще получите надеждни и висококачествени 
резервни части, които отговарят на изискванията 
и бюджета ви. Можем да предложим богат 
асортимент от части за KOMATSU  от маркучи, 
ремъци, цилиндри и филтри до всичко, от което 
се нуждаете. Под държайте техниката си рабо
теща и в добро състояние без при тес нение. 
Пред ла гаме части KOMATSU за всички модели 
машини, комбинирани багери, мини товарачи, 
мини багери, верижни багери,  колесни товарачи, 
булдозери и др. 

KOMATSU

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ДВИГАТЕЛИ KOMATSU
бутала, ризи, лагери, 

втулки, ролки, помпи, 
биели, ремъци, сегменти и 

други компоненти за 
машини KOMATSU

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
МОСТОВЕ & 

РЕДУКТОРИ KOMATSU
предни и задни мостове, 

редуктори, резервни части 
и елементи

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

СИСТЕМА KOMATSU
фарове, мигачи, стъкла за 
стоп светлини, реверси за 
скорости, лостове мигачи, 

моточасовници

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ШАСИ И КАБИНА 

KOMATSU
предни стъкла, задни стъкла, 
странични стъкла, стъкла за 
врати, всички компоненти за 
кабини на машини KOMATSU

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
СКОРОСТНА КУТИЯ 

KOMATSU
съединители, лагери, 
дискове, маховици, 

уплътнения и всичко 
необходимо за 

скоростни кутии KOMATSU

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА KOMATSU
хидравлични помпи, 

зъбни помпи, аксиално-
бутални помпи, всички 

резервни части за 
хидравличната система

РEЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ХОДОВА ЧАСТ 

KOMATSU
звездочки, ленивци, тракове, 
башмаци, релсови пътища 

и всичко необходимо за 
верижни багери KOMATSU

ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР 
ЗА МАШИНИ KOMATSU

палетни вилици, 
хидравлични чукове, 

всички видове прикачен 
инвентар за KOMATSUБАГЕРНИ КОФИ И 

ЗЪБИ ЗА KOMATSU
кофи за багери, кофи за 
товарачи, кофи за зърно 
KOMATSU, включително 

зъби за KOMATSU машини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ДИФЕРЕНЦИАЛИ 
KOMATSU

слънчеви колела, фланци, 
лагери, втулки, карета, 

зегерки, пластини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
СВЪРЗВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ KOMATSU
пинове, втулки, уплътнения, 

семеринги на склад, за 
различни видове машини 

KOMATSU

ГУМЕНИ ВЕРИГИ И 
ГУМИ ЗА KOMATSU

гумени вериги на склад за 
най-разпространените машини 

KOMATSU на пазара
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 Мостове &  Редуктори

 Кабина & Интериор   

 Пинове & Втулки

 Електрическа Система  

 Скоростна Кутия

 Хидравлична Система

 Спирачна Система   

 Багерни Кофи & Прикачен Инвентар

 Прикачен Инвентар

 Вериги * Ролки * Ленивци * Крайни Предавки

 Масла & Филтри

 Двигател

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗA LIEBHERR
Алтернативни Резервни Части

Когато една машина е в топ състояние, нейната 
производителност е по-висока и ефективността
й е по-добра.
Резервните части за LIEBHERR, които предлагаме 
са алтернативни резервни части, но преминали 
през задълбочени проверки с цел осигуряване 
на качеството. 
Всички те отговарят на най-високите изисквания 
по отношение на съвършенство и изпълнение.

Сблъсквайки се с всякаква нужда, можете да 
се свържете с нашия търговски отдел, който 
ще предостави най-добрите услуги и съвети 
и ще бъде в състояние да разреши всякакви 
технически въпроси.

Всички резервни части са подкрепени с 12 месеца
пълна гаранция.

Резервни части за строителни машини LIEBHERR на отлични цени без конкуренция.
Предлагаме резервни части за строителни машини LIEBHERR.

При нас можете да намерите всичко необходимо за ремонта или техническото обслужване на вашата 
машина LIEBHERR.

LIEBHERR

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ДВИГАТЕЛИ LIEBHERR
бутала, ризи, лагери, 

втулки, ролки, помпи, 
биели, ремъци, сегменти

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
МОСТОВЕ & 

РЕДУКТОРИ ЗА 
LIEBHERR

предни и задни мостове, 
редуктори, резервни части 

и елементи

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

СИСТЕМА LIEBHERR
фарове, мигачи, стъкла за 
стоп светлини, реверси за 
скорости, лостове мигачи , 

моточасовници за 
машини LIEBHERR

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ШАСИ, КАБИНА И 
ИНТЕРИОР LIEBHERR

предни стъкла, задни стъкла, 
странични стъкла, стъкла за 
врати, всички компоненти за 
кабини на машини LIEBHERR

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
СКОРОСТНА КУТИЯ 

LIEBHERR
съединители, лагери, 
дискове, маховици, 

уплътнения и всичко 
необходимо за скоростни 

кутии LIEBHERR

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА LIEBHERR
хидравлични помпи, 

зъбни помпи, аксиално-
бутални помпи, всички 

резервни части за 
хидравличната система

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА 
ХОДОВА ЧАСТ 

LIEBHERR
звездочки, ленивци, тракове, 

башмаци, релсови пътища 
и всичко необходимо за 

верижни багери LIEBHERR

ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР 
ЗА МАШИНИ LIEBHERR

палетни вилици, 
хидравлични чукове, 

всички видове прикачен 
инвентар за LIEBHERR

БАГЕРНИ КОФИ И 
ЗЪБИ ЗА LIEBHERR
кофи за багери, кофи за 
товарачи, багерни зъби 

за LIEBHERR

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ДИФЕРЕНЦИАЛИ 
LIEBHERR

слънчеви колела, фланци, 
лагери, втулки, карета, 

зегерки, пластини

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
СВЪРЗВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ LIEBHERR
пинове, втулки, уплътнения, 

семеринги 

ФИЛТРИ ЗА БАГЕРИ И 
КРАНОВЕ LIEBHERR
всички видове филтри за 

багери LIEBHERR, маслени, 
хидравлични, трансмисионни, 

въздушни филтри
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СЕРВИЗ & ПОДДРЪЖКА
Партс Машинери Плюс има начини да 
ви по могне да подобрите всеки аспект 
от вашата работа, така че да можете да 
работите по-бързо и по-ефективно от 
всякога.

Провеждането на ефективна диагностика 
дава на вашият бизнес конкурентно пре
димство.

Ние гарантираме, че нашите експерти ще 
работят за вас и ще ви предложат съвет 
или информация, за да подобрят работата 
на машината ви.

Партс Машинери Плюс предлага сер
визни услуги за всички строителни ма
шини. 

Нашите сервизни специалисти раз  полагат 
с необходимите инструменти и сервизни 
програми, за да установят и отстранят 
всич ки неизправности на вашият багер, 
това  рач или дру га строителна машина. 
Минимални експлоа тационни разходи за 
всяка минута производство, които можете 
да получите.

Сервизно 
обслужване

 Сервизно облужване

 Ремонт хидравлични системи

 Ремонт двигатели

 Ремонт диференциали

 Ремонт редуктори

 Ремонт трансмисии

 Поставяне на стъкла

 Масла и филтри
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ДВИГАТЕЛИ PERKINS

ГЛАВИ И 
ОБОРУДВАНЕ

ОХЛАДИТЕЛНИ
СИСТЕМИ

ФИЛТРИ

ОСНОВНИ
КОМПОНЕНТИ

ИЗПУСКАТЕЛНИ
СИСТЕМИ

ДВИГАТЕЛИ

ГАРНИТУРИ И
УПЛЪТНЕНИЯ

ВЪЗДУШНИ 
СИСТЕМИ

ДВИГАТЕЛИ
ЗА ЛОДКИ

ГОРИВНИ
СИСТЕМИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КОМПОНЕНТИ

AKСЕСОАРИ

Резервни части за двигатели PERKINS на възможно най-добри цени. 
Складови наличности и възможност за експресни доставки.  
Предлагаме пълен списък от резервни части за двигатели PERKINS.

 
Цилиндрични Глави & Блокове

 
Бутала & Сегменти

 
Биелни & Основни Лагери

 
Турбокомпресори & Интеркулери 

 
Охлаждаща & Електрическа Система

 
Масла & Филтри 

 
Горивна Система  

 
Гарнитури
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Двигателен блок  Колянов вал Бутала

Биелни лагери 

Сегменти 

Маховик

Бутална втулка 

PERKINS 
е един от водещите 

световни доставчици на дизелови 
и газови двигатели. 

Ние от ПМП - Партс Машинери Плюс предоставяме най-
пълната гама от иновативни и надеждни решения за марката, които 

напълно отговарят на точните изисквания на нашите клиенти. Ако търсите 
части за PERKINS, значи сте на правилното място. В допълнение към продажбата на 

резервни части можем да извършим и основен ремонт на всички видове двигатели. Разгледайте 
селекцията от различни модели части за PERKINS, които предоставяме по-долу, но ако не откриете 
това, което ви е нужно там, със сигурност можем да ви го предложим.
За да говорите с нас за вашите нужди от части на PERKINS, просто ни се обадете или изпратете имейл. 
Ще се радваме да ви помогнем.
Разполагаме с големи наличности на бутала, ризи, гарнитури, стартери и всички резервни части за 
двигатели PERKINS.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ДВИГАТЕЛИ PERKINS

Електрически 
помпи

Семеринг 
колянов вал 

заден  

ГЛАВИ И ОБОРУДВАНЕ 
ЗА ДВИГАТЕЛИ PERKINS

Цилиндрични глави Гарнитури главиКапак клапани  Клапани

ГАРНИТУРИ И УПЛЪТНЕНИЯ ЗА ДВИГАТЕЛИ PERKINS

ГОРИВНА СИСТЕМА PERKINS

Комплект 
гарнитури 
горна част 

Комплект 
гарнитури 
долна част  

Семеринг 
колянов вал 

преден 

Гориво 
нагнетателни 

помпи ГНП 

Ръчно 
подкачващи 

помпи 

PERKINS

Горивни 
инжектори

Основни лагери 

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

02 469 10 70

Варна 9000
ул. "Aтанас Москов" 10

052 991 853

www.perkinsparts.bg varna@pmp.bgoffice@perkinsparts.bg
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ДВИГАТЕЛИ CUMMINS

CUMMINS

Резервните части за двигатели CUMMINS са нашата специалност 
в про дължение на много години. Ние можем да ви предложим 
двигателни части за стари и нови модели. 

Поддържаме на склад пълния списък от резервни части за 
индустриалните двигатели CUMMINS.

 Цилиндрични Глави & Блокове

 Бутала & Сегменти

 Биелни & Основни Лагери

 Турбокомпресори & Интеркулери 

 Охлаждаща & Електрическа Система

 Масла & Филтри 

 Горивна Система  

 Гарнитури

Ще получите професионалните ни услуги на конкурентни 
цени, за да сте доволни. Ние ще поддържаме машините, от 
които зависи бизнеса ви. 

Присъединете се към хилядите доволни клиенти, които използ ват 
нашите услуги.
Ние сме тук, за да помогнем!

Всички резервни части за двигатели Cummins са подкрепени с 12  месеца 
пълна гаранция.

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

02 469 10 70

Варна 9000
ул. "Aтанас Москов" 10

052 991 853

www.perkinsparts.bg varna@pmp.bgoffice@perkinsparts.bg
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ДВИГАТЕЛИ YANMAR

YANMAR

Партс Машинери Плюс предлага и резервни 
части за двигатели YANMAR.

В ПМП може да намерите всяка резервна част 
или комплект двигател YANMAR, спестявайки 
ви време и пари. 

Както може да поръчате всички необходими 
алтернативни и оригинални резервни части за 
YANMAR, които са ви необходими за ремонта 
на вашия двигател или поддръжка, също така 
може да разчитате на нас, за извършване на 
диагностика, ремонт или обслужване на вашия 
двигател.

Услугите и резервните части, които предлагаме 
за двигатели YANMAR са само част от някои 
продукти и услуги, които Партс Машинери из
вършва за индустриални двигатели и строи
телни машини.

При нас ще намерите всичко на едно място, на 
добра цена, бърз срок на доставка и на високо 
качество.

Резервните части за двигатели YANMAR, които 
сме изброили са само селекция от частите, 
които предлагаме. Разгледайте и останалата 
гама от двигатели и части за YANMAR.

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

02 469 10 70

Варна 9000
ул. "Aтанас Москов" 10

052 991 853

www.perkinsparts.bg varna@pmp.bgoffice@perkinsparts.bg
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ЗА ДВИГАТЕЛИ DEUTZ

Резервни части за двигатели DEUTZ от ПМП - Партс Машинери Плюс, 
за да сте сигурни, че вашият двигател ще надвиши очакванията ви 
през целия си експлоатационен живот. Разчитайте на изключително 
здравите части за DEUTZ, които предлагаме. Всички те са проек
тирани и тествани специално за двигатели DEUTZ, така че да 
ви осигурят максимална производителност и дълъг живот на 
двигателя.

Вижте категориите ни резервни части и изберете това, от което се 
нуждаете:

 Tурбокомпресори 

 Интеркулери 

 Охлаждащи системи 

 Електрически системи 

 Филтриращи елементи

 Цилиндрични глави 

 Двигателни блокове

 Бутало 

 Горивна система  

 Ремонтни комплекти

 Гарнитури

DEUTZ
София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

02 469 10 70

Варна 9000
ул. "Aтанас Москов" 10

052 991 853

www.perkinsparts.bg varna@pmp.bgoffice@perkinsparts.bg
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ТРАК БЪЛГАРИЯ

  Гумени Вериги
  Крайни Предавки
  Ленивци
  Звездочки
  Ролки

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ХОДОВА ЧАСТ
Мини Багери     Челни Товарачи     Верижни Трактори

Долни ролки

отлично качество отлично качество

Ленивец

здравина и качество

  Високо качество

  Европейски стандарти

  Тествани при най-
екстремни условия 

 на работа

  Пълна гаранция от 
 12 месеца

Гумени Вериги

отлично качество

Горни ролки

гаранция за качество

Звездочки

здравина и качество

Крайна предавка

Всички решения на едно място!Всички решения на едно място!

www. track-bulgaria.com

Варна 9000
ул. "Aтанас Москов" 10

052 991 853

varna@pmp.bg

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

office@track-bulgaria.com

02 469 10 70
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НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН 
ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ХОДОВА ЧАСТ 

 AICHI 
 AIRMANN  
 ALMAC 
 ATLAS 
 BOBCAT  
 CASE 
 CATERPILLAR 
 DAEWOO-DOOSAN 
 FAI 
 FIAT HITACHI 
 GEHL 
 HANIX 
 HINOWA 
 HITACHI 

 HYUNDAI 
 IHI 
 JCB 
 JLG 
 JOHN DEERE 
 KOBELCO 
 KOMATSU 
 KUBOTA 
 LIBRA 
 LIEBHERR 
 MESSERSI 
 MITSUBISHI 
 MOROOKA 
 NEUSON 

 NEW HOLLAND 
 O&K 
 PELJOB 
 SHAEFF 
 SUMITOMO 
 SUNWARD 
 TAKEUCHI 
 TEREX 
 VENIERI 
 VOLVO 
 YAMAGUCHI 
 YANMAR 
 YUCHAI 
 ZEPPELIN  

 над 40 бранда машини

 над 600 модела машини

 над 500 размера гумени вериги, ролки, звездочки, 
ленивци за всички марки и модели верижни машини

www.Тrack-Bulgaria.com

Крайни предавки

Поддържаме гумени вериги с най-високо Европейско качество на отлични цени.

Всички предлагани гумени вериги са произведени в нашите Европейски заводи в Италия, Испания 
или Белгия. 

Ние гарантираме за най-високо качество гумени вериги като всяка една гумена верига е подкрепена 
с 12 месеца пълна гаранция.

Повече от 50 години, нашите заводи произвеждат гумени вериги. 
Голяма част от ново-произведените машини са оборудвани от нас.
Купете качествени гумени вериги за Вашата машина, за да спестите допълнителни разходи за в 
бъдеще.

В случай, че не сте сигурни кой е 
правилния размер гумена верига 
за Вашата машина или имате други 
въпроси, свържете се с нас!

Доказано Качество

35
www. track-bulgaria.com

Варна 9000
ул. "Aтанас Москов" 10

052 991 853

varna@pmp.bg

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

office@track-bulgaria.com

02 469 10 70
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SALES MACHINERY - 
НАЙ-ГОЛЕМИЯT ПОРТАЛ 

ЗА УПОТРЕБЯВАНИ МАШИНИ

ПРОДАЙТЕ ВАШАТА 
УПОТРЕБЯВАНA МАШИНА

36

НАМЕРЕТЕ 
ПРАВИЛНАТА МАШИНА 
ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

КУПЕТЕ ИНСПЕКТИРАНИ И СЕРТИФИЦИРАНИ 
УПОТРЕБЯВАНИ МАШИНИ, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ВСИЧКИ 

НЕОБХОДИМИ ИНСПЕКЦИИ И ПОДКРЕПЕНИ С ГАРАНЦИЯ!

Всички употребявани машини, предлагани от SALES MACHINERY, са с доказан произход, 
директно от представителствата на марките. 

 Инспектирана

 Обслужена

 Пълна гаранция

 Осигурен сервиз

 Резервни части 

 Консумативи

 Прикачен инвентар

 Транспорт

Осигурена безплатна 
доставка до ваш адрес.

Разполагаме с над 2000 
машини на склад в 
централни складове 
Бел   гия и Холандия.

100%
GUAARAAANTTEEGGUUARANTEEGUARANTEE

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

office@sales-machinery.com

02 469 10 70

www.sales-machinery.bg

Варна 9000
ул. "Aтанас Москов" 10

052 991 853

varna@pmp.bg



Всички р
ешения 

       
      н

а едно
 място!

TRACK BULGARIA ENGINE PARTSSALES MACHINERY

Koнтакти Oфис Варна:

052 991 853 Варна 9000, ул. "Атанас Москов" 10 www.pmp.bgvarna@pmp.bg

Koнтакти Oфис София:

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

0893 023 818

www.perkinsparts.bg 

office@perkinsparts.bg

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

0893 021 828

www.track-bulgaria.com

office@track-bulgaria.com

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

0893 020 007

www.sales-machinery.bg 

оffice@sales-machinery.com

София 1532
ул. "Околовръстен път" 454 Б

02 469 10 70

www.pmp.bg

info@pmp.bg

PARTS MACHINERY PLUS


