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Качество и ефективност от СортБГ ООД

Българската икономика притежава 
необходимия потенциал за иновации и 
създаване на продукти с висока доба-
вена стойност. Ние от „СортБГ“ООД 
предлагаме необходимото оборудване и 
комплексни решения, проектиране и из-
граждане на почистващи, калибриращи и 
сортиращи линии и комплекси за всички 
видове насипни продукти - семена, ядки, 
подправки, билки, пластмаси, стъкло, 
соли и минерали.
С оборудване, произведено от нашите 
партньори, заработи комплекс за по-
чистване, сортиране, калибриране и па-
кетиране на селскостопански продукти 
включващ :
- Машина за първично и вторично почист-
ване МПО5 – за почистване на зърнени 
култури от всички видове големи, малки 
и леки примеси. Изпълнява както първич-
но, така и вторично почистване. 

- Калибровъчен вибросепаратор КВ2 – За 
разделяне на зърнени култури на 5 фрак-
ции - вече почистените зърнени култу-
ри се сортират по дължина, височина и 

ширина. 
- Вибро пневмо маса ВПС5 - гравитацио-
нен вибро сепаратор - предназначена за 
почистване на зърнени култури по при-
знак относително тегло, в това число е 
възможно и  почистване на прорасли зър-
на. Типово използване на вибро пневмо 
маса - за разделяне на зърнени култури: 

- здрави зърна  от зърна, поразени от бо-
лести и насекоми; 
- слънчогледови семки от леки, счупени 
семки и заразени със склероца;
- царевица от зародиш; 
-  разделяне на зърнени смеси: пшеница - 
ечемик, пшеница - ръж, пшеница - други 
зърна, царевица - слънчоглед и други. 
- Прахоотделящо оборудване Циклон - 
разделят и премахват прах и дребни при-
меси от зърнените култури.

- Подаването и транспортиране на зър-
нените култури се извършва с вибро 
транспортьори и кофичкови елеватори.

- Фотоелектронна сортираща машина 
Csort модел Zorkiy 3, за финално почист-
ване с чистота на крайния продукт до 
99.99%. Предлага фотосепаратори с 
различно предназначение за сортиране 
на трудноотделими примеси по визуал-
ни признаци, такива като: цвят, форма, 
текстура.  Съвременна електрона еле-
ментна база, «ноу хау» в областта на 
алгоритмите за обработка на видео изо-
бражения, пневматически възли от ново 
поколение, технологии за обработка на 
метала –  това е отличителната черта 
на новото семейство фотосепаратори.  

Собствената ни производствена база 
позволява да се реализира пълният цикъл 
на производство на оборудването от 
нарязване на листовия метал до събира-
нето и пускането на готовото изделие. 
Голямото разнообразие  от фотосепа-
ратори, ще удовлетвори както прера-
ботката на неголеми партиди продукти, 
така и големите предприятия.  Всеки 
наш клиент има уникалната възмож-
ност да подбере апарат в зависимост 
от обема и потребностите на своето 
производство. Универсалната модулна 
конструкция на апарата е проектирана 
така, че  при увеличение на обема на про-
изводство на сортируемия продукт от 
минималните 50 кг/час да се увеличат до 
15 тона/час , като няма необходимост 
в закупуване на нов апарат с по-голяма  
мощност. 

- Теглови дозатор – почистените, калиб-
рирани и готови за реализация продукти 
постъпват на тегловия дозатор за раз-
фасоване в чували от 5 до 50 кг и чрез 
линия за зашиване на чували Сведа ЛЗМ, 
готовата продукция е готова за реали-
зация.
Ние се стремим, нашата техника да е 
най-съвременното оборудване за подго-
товка на посевния материал, за почист-
ване и калибровка на зърнени култури и 
сме уверени, че след използване на наше-
то оборудване, Вие можете да се убеди-
те в качеството и ефективността на 
нашето почистващо, сортиращо и ка-
либриращо оборудване.

„СортБГ”ООД е официален представител и вносител на продукцията на ООО 

НПФ „СВЕДА Лтд” - производител на промишлени кантари, теглилки, дозато-

ри - предназначени за прецизно разтегляне и пакетиране на различни насипни 

продукти. Предлагаме голям асортимент от оборудване производство на 

ФорумАгроПром: машини за първично почистване модел МПО, вибро пневмо 

маси модел ВПС, вибротранспортери модел ВТр, кофичкови елеватори Нория 

модел НЗ, CSort, калибровъчни вибросепаратори модел КВ1, КВ2, машини за 

лющене(белене)-модел МШС, МШСП, МШСПХ, МШСПМ, прахоотделящо обо-

рудване-модел Циклон, шлифовъчно - полиращи машини-модел ШПМ. „СортБ-

Г”ООД предлага машини за финално почистване и сортиране производство 

на ООО„СиСорт”- фотосепаратори CSort модели Optima New, Zorkiy, SmartSort. 

Предлагаме проектиране и изграждане на линии и комплекси за почистване, 

калиброване, сортиране, белене, шлифоване, фотоелектронно сортиране, раз-

тегляне, пакетиране, доставка, монтаж, гаранция, сервиз и резервни части.

Сортираща, почистваща, 

калибрираща техника, елеватори, 

транспортьори, кантари, дозатори...
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