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Повече от повдигане, 
товарене, рециклиране
ТЕРРА е силна финансово група със солиден размер на 
компанията, която съчетава предимствата на семейния 
бизнес с този на международните корпорации.  Ние 
сме Вашият партньор за продажба на нови, както и 
на употребявани машини, сервизиране, резервни 
части, наем на машини и финансиране. Нашата 
продуктова гама включва различни марки с повече 
от 300 модела. Освен строителни машини и подемно 

– транспортна техника за индустрията също така 
се включват генератори, платформи, компресори, 
укрепващи системи, както и повдигателни съоръжения. 
Нашата оферта е подходяща за индустриалния 
сектор, общините, горското стопанство, отпадъците и 
рециклирането, разрушаването, селското стопанство и 
много други. 

За кратко време марката ТЕРРА стана това, 
което представлява днес:

 — Синоним на иновативни решения за 
копаене + товарене + повдигане.

 — Гъвкав партньор за дистрибуция на 
земекопни, строителни и индустриални 
машини.

 — Надежден и бърз доставчик на резервни 
части.

 — Пионер по отношение на експертизата.

Ние отстояваме стабилност и ориентация към клиенти 
и служители, високопроизводителна организация, която 
ще Ви подкрепя със страст и всеотдайност. 

ТЕРРА е един от водещите дилъри на машини в 
Централна и Източна Европа. Нашите 13 държави се 
равняват на площ 2,5 пъти по – голяма от Германия. 
Въпреки това нашите 33 клона гарантират, че сме близо 
до нашите клиенти и техните нужди. Нашите опитни 
специалисти разполагат с цялостно ноу-хау за продукти, 
както и сектори и познават ситуацията на съответните 
пазари, както и техните предизвикателства.

Стремим се да установим дългосрочни отношения 
с клиентите и обичаме работата, която вършим. 
Освен това сме уверени в нашите продукти. 
Полагаме допълнителни усилия, за да гарантираме 
удовлетвореност и да подкрепим успеха на бизнеса 
на  нашите клиенти. Нашите повече от 400 служителя 
дават всичко от себе си всеки ден и намират най – 
доброто решение за Вашите проекти. С ориентация към 
услугите, надеждност и ангажираност, както по време 
на продажба, така и след продажба. Верни на нашата 
мисия – Повече от повдигане, товарене & рециклиране.

ТЕРРА СВЯТ
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Терра България е част от Индустри Холдинг 
и се управлява от фирмената централа край 
Виена, а дъщерните дружества в отделните 
страни обслужват възможно най – широк 
периметър при възможно най – оптимална 
близост до клиента.

Дружеството Терра България е основано 
през 2002г. С дългогодишен опит на пазара и 
като професионален комплексен доставчик 
на строителни машини и подемно - складова 
техника, ние можем да Ви предложим 
оптималното решение за строителството, 
индустрията, логистиката, рециклирането, 

дърводобива. Основните продукти, които се 
представят от Терра България са марките 
Palfinger, Sennebogen, Rubble Master, Pronar, 
Sleipner, Palfinger Sany.

Редом с продажбата на нови и употребявани 
машини за строителството, индустрията, 
логистиката и складовото стопанство, важно 
място като стойност заемат също и услуги 
като: отдаване под наем, сервиз и продажба 
на резервни части.

Тествайте възможностите ни! 

Терра България – 
уникален партньор за 
множество решения.
За нас.

TЕРРА България
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Ние добавяме стойност 
в нашите оферти, 
консултации и услуги.

Продажби 

Притежавайки оборудване означава, че винаги е на Ваше разположение, когато имате 
нужда от него. В нашата широка гама от продукти ще намерим подходящата марка и 
машина за Вас. Терра България не само предлага машини за строителството, но и за 
индустрията, складовото стопанство, рециклирането, логистиката и дърводобива.

Употребявани 
машини

Голямо разнообразие от употребявани машини от всички категории и ценови диапазони Ви 
очаква. Покупката на употребявана машина винаги е въпрос на доверие. Можете да ни се 
доверите! Гарантираме, че всички машини са щателно тествани.

 Прикачни 
устройства

Кофи, лопати, хидравлични възли, както и широка гама от компоненти за специални 
изисквания, като разрушаване или сортиране – ние предлагаме идеалното закрепване за 
всяка нужда.

Резервни части 

Имате нужда от резервна част? – Няма проблем. Благодарение на нашата 
усъвършенствана логистична система, ние можем да доставим 95% от всички резервни 
части в рамките на 24 часа. Нашите оригинални резервни части директно от производителя, 
гарантират най – високо качество, сигурност и надеждност.
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ТЕРРА Партньори
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Със своите широки продуктови 
линии, SENNEBOGEN се утвърди 
като всеобхватен доставчик и 
лидер в качеството в индустриите 
на крановите технологии и  
подемно – транспортна техника.

SLEIPNER предлага цялостно 
решение за мобилизиране на 
верижно оборудване. E-серията 
на Sleipner е създадена за 
преместване на Вашите багери, 
а DB-серията е специалист 
в преместване на сонди и 
булдозери.

PALFINGER застава зад най 
– иновативните, надеждни и 
ефикасни повдигателни решения 
за използване на търговски 
превозни средства и в морската 
сфера в целия свят.

PRONAR е водещ производител 
на съвременни селскостопански 
машини, комунално и 
рециклиращо оборудване, 
пневматични и хидравлични 
компоненти, стоманени 
съоръжения и оси.

Нашите силни партньори

RUBBLE MASTER е лидер на 
пазара на мобилни, компактни 
трошачки, които са готови 
за употреба навсякъде и 
веднага. Със своите новаторски 
технологии, трошачките RM 
продължават да поставят 
стандарти.

PALFINGER SANY 
разпространява мобилни кранове 
в Европа и ОНД , ангажиран с 
местните изисквания и 
прилагайки Европейските 
стандарти за качество, за да 
гарантира високи стандарти към 
изискванията на пазара.
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PALFINGER застава зад най – иновативните, 
надеждни и ефикасни повдигателни решения за 
използване на търговски превозни средства и в 
морската сфера в целия свят.
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Товарни Кранове

Товарните кранове помагат 
за товарене и разтоварване 
на камиони и други превозни 
средства. Те са впечатляващи 
благодарение на лесното 
опериране с тях и високото 
ниво на ефективност на 
разходите 

Автокран с чупеща 
стрела

Maкс. Повдигащ 
момент

Maкс. Товаро-
подемност

Maкс. Хидравл.
Обсег

Maкс. Ръчен
Обсег

серия Малки 0,9 - 3,7 mt 3,7 mt 2.000 kg 5,0 m 7,1 m

серия Леки 2,5 - 10 mt 9,4 mt 5.700 kg 14,0 m 16,0 m

серия Средни 11 - 36 mt 34,1 mt 12.900 kg 27,9 m 32,1 m

серия Тежки 37 - 200 mt 140 mt 40.000 kg 45,1 m

Специални модели 17,2 mt 7.300 kg 10,0 m

Кранове Епсилон Maкс. Обсег Нетно натоварване 
(kNm) Въртящ момент (kNm)

Горски кранове стрела от 7 
до 11 m / от 7 до 30 mt

10,5 m 185 32

Скрап кранове стрела от 7 
до 11 m / от 7 до 30 mt

10,5 m 185 32

„Z” кранове със строително 
приложение

10,5 m 145 32

Кранове Епсилон

Епсилон за дървообработка и 
рециклиране –  впечатляващо 
представяне в горското 
стопанство и рециклирането. 
Здрав дизайн, фино настроени 
контроли и множество 
решения, уникални за 
Епсилон, са предназнчени да 
направят работата по – лесна 
и ефектвна.
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Автовишки
С платформи за достъп на 
камиони, Palfinger предлага 
най – много иновативни 
решения за повдигане в 
най – високо технологично 
ниво. Те правят впечатление с 
безопасния и надежден достъп 
по височина – технология, 
която е от изключително 
качество. 

Еднораменни/двураменни 
манипулатори за контейнери 

Макс. капацитет 
на повдигане

Макс. 
Дължина на 
контейнера

Мин. Дължина 
на контейнера

Тегло на 
системата

Еднораменни - Hook Loader 5 - 30 t 7.800 mm 2.200 mm 3.190 kg

Двураменни - Skip Loader 18 t 4.500 mm 3.000 mm 3.275 kg

Автовишки Maкс, Работно 
височина

Maкс, Височина 
на коша

Maкс, Хоризонт, 
Обсег

Maкс, Товар на 
Коша

Серия Смарт 
P 170 - P 280

27,80 m 25,80 m 12 m 230 kg

Серия Премиум 
P 300 - P 750 

37 m 35 m 31,5 m 500 kg

Серия Джъмбо 
WT 370 - WT 450 

45 m 43 m 28,7 m 600 kg

Серия Топ 
P 900 - WT 1000

102,5 m 100,5 m 35 m 530 kg

Верижни 
P 150 AJTK - P 250 AJTK

24,9 m 22,9 m 12,9 m 220 kg

Еднораменни/
Двураменни 
Функционалният дизайн 
на товарозахващачи и 
скиплоудъри на Palfinger 
осигуряват лесна употреба 
и ниска поддръжка. Те 
предлагат траен продукт 
и добра експлоатационна 
рентабилност на Вашето 
оборудване. 
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Падащи бордове

Падащите бордове правят 
много по – лесно  безопасното 
товарене и разтоварване и са 
синоним на ефективност на 
разходите, гъвкавост и високо 
ниво оперативен комфорт на 
потребителите. С повече от 40 
продукта, Palfinger обслужва 
Класове между 500 кг и 3000 кг.

Падащи бордове MBB Мин. 
Товароподемност

Макс. 
Товароподемност Брой цилиндри

Стандартни: C500 - 
C2500L

500 kg 2.500 kg 2/4 бр

Сгъващи се: F1000 - 
F1500L

1.000 kg 1.500 kg 4 бр

Прибиращи се: R1000 - 
R2500

750 kg 2.500 kg 4 бр

Колонни: V500 - V3000 500 kg 3.000 kg 4 бр

Верижни кранове Макс. момент на 
повдигане

Макс. капацитет 
на повдигане

Макс. 
Хидравличен 
обсег

Собствено тегло

PCC 57.002- 115.002 104,4 mt / 
1023,9 Nm

30.000 kg 33,3 m 33 t

Верижни кранове
Верижният кран на Palfinger 
е универсален за различни 
сфери на работа. Специална 
черта на този кран е неговата 
изключителна проходимост и 
мобилност – верижното шаси, 
неговото мощно задвижване и 
допълнителен луфт, позволяват 
използването му на трудно 
достъпен терен. 
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Мотокари, монтирани 
на камиони
Монтиран отзад на носача 
на превозното средство 
или в защитна кутия между 
осите, камионът с монтиран 
мотокар ще Ви придружава 
точно до мястото на 
използване, предоставяйки 
презпрецедентни възможности 
по отношение на транспорта.

Инспекция на мостове 
Те се открояват по сила и 
особено голям работен обхват, 
както над, така и под нивото 
на пистата. Оборудван с 
електрическа, хидравлична 
и пневматична енергия в 
работната кошница, също могат 
да се използват за вземане 
на проби от материали и леки 
ремонтни дейности.

Прикачни мотокари Макс. капацитет 
на повдигане

Височина на 
мачтата Вилици Задвижване

ВМ серия - 
дистанционно водими

2.100 kg 2.850 mm без разтягане дизел, 4х4

CS серия - с оператор 2.500 kg 3.700 mm с разтягане дизел, 3 колела

F3 серия - с оператор, 
страичен ход

2.500 kg 3.700 mm с разтягане дизел, 3 колела

Платформи за хора с 
увреждания 
С над 30 години опит в 
проектиране и производствени 
решения за повдигане на пътници, 
инвалидни колички и скутери, 
ние не правим компромиси по 
отношение на безопасността и 
качеството. Разчитайте на нас да 
предоставим персонализирано 
решение за Вашите нужди за 
мобилност.
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PALFINGER SANY комбинира силните страни и 
компетенции на Групата Сани в производство 
на сторителни машини и високите стандарти на   
Групата Палфингер.
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Кранове
Палфингер Сани предлага 
мощни, маневрени и 
компактни висококачествени 
повдигащи решения.Моделите 
са оборудвани с клапани 
за задържане на товара за 
безопасни операции с кранове. 
Висока скорост на движенията 
благодарение на системата 
за връщане на масло в 
цилиндрте.

Кранове с права 
стрела

Макс. капацитет 
на повдигане

Макс. 
Хидравличен 
обсег

Макс. Обсег с 
Fly Jib Стабилизатори

25, 32, 40 и 50 тона - 
SPC250 - SPC500

25 t - 50 t 32 m - 40,5 m 41 m - 49,5 m 7200 x 7200 mm

Кранове All/Rough 
terrain

Макс. капацитет 
на повдигане

Макс. 
Хидравличен 
обсег

Макс. Обсег с 
Fly Jib Тегло

от 20 до 130 тона - 
SRC300C - SAC1300S

20 - 130 t 31 m - 63 m 45,2 m - 92,5 m 32 t - 55 t

Телескопични верижни 
кранове

Макс. капацитет 
на повдигане

Макс. 
Хидравличен 
обсег

Макс. Обсег с 
Fly Jib Тегло

от 20 до 80 тона - 
SCC250TB - SCC800TB

20 t - 80 t 42,5 m - 47 m 50,5 m - 64,5 m 41 t - 86 t
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Със своите широки продуктови линии, SENNE-
BOGEN се утвърди като всеобхватен доставчик 
и лидер в качеството на технологията на 
кранове.



19

 

Кранове

Те се използват за повдигане 
на тежки товари, за големи 
възли в строителството на 
сгради и конструкцията на 
вятърни турбини. Дизайнът 
на  верижния кран SENNEBO-
GEN предлага широка гама от 
предимства за операторите.

Пристанищни кранове Макс. капацитет 
на повдигане Радиус Двигател Тегло

от 45 до 125 тона - 
6210 - 9300e

45 t - 125 t 33 m - 40 m Diesel / Electro 66 t - 290 t

Телескопични колесни/
верижни кранове

Макс. капацитет 
на повдигане

Макс. 
Хидравличен 
обсег

Макс. Обсег с 
Fly Jib Тегло

колесни 16-40 тона - 
613e - 640e

16 t - 40 t 24 m - 30 m 26 m - 43 m 19,7 t - 27 t

верижни 33-130 тона - 
633e - 6133e

33 t - 130 t 25,2 m - 52,2 m 38,2 m - 67,2 m 33 t - 119 t

Кранове Duty cycle Макс. капацитет 
на повдигане Радиус Двигател Тегло

от 13 до 300 тона - 
624e - 6300e

13 t - 300 t 19 m - 52,9 m Diesel 30 t - 315 t

Верижни кранове Макс. капацитет 
на повдигане

Макс. Обсег 
основна стрела

Макс. Обсег с 
Fly Jib Тегло

от 55 до 300 тона - 
1100e - 7700e

50 t - 300 t 52.5 m  - 116 m 60 m - 156 m 50 t - 300 t
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RUBBLE MASTER е лидер на пазара на 
мобилни, компактни трошачки, които са 
готови за употреба навсякъде и веднага.
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Мобилни трошачки & 
сита

RM трошачките и 
ситата се предлагат за 
голямо разнообразие от 
предизвикателства, като 
развалини, асфалт и бетон, 
речни корита, базалт, варовик 
и гранит.

Трошачни машини Капацитет на час Тегло Двигател

от 80 до 350 t/h - RM60 - RM120GO! 80 - 350 t/h 12 t - 35 t 77 kW - 286 kW

Пресевни машини Обем на входа Тегло Размер на систото

Предварително пресяване - HS 3.8  - 8.7 m³ 2.5 t - 43 t 2743x1220 / 6100x1830 mm

Последващо пресяване - MS 9.2 m³ 26.8 t - 35.5 t 3660/6700 x 1525 mm

Последващо пресяване - 
самостоятелно - CS

1 - 2 ситово 4 t - 7 t 2500x1000 / 3500x1300 mm
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PRONAR предлага машини, които могат 
успешно да се прилагат в селското, горското, 
общинското управление, транспорта и сградите.
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Мобилни сита

Благодарение на трайната 
конструкция и лесния принцип 
на работа, мобилните сита  са 
идеални за работа с различни 
материали - пръст, компост, 
битови отпадъци, въглища, 
инертни материали и биомаса.

Шредери Тегло Двигател Брой валове

Бавно оборотни MRW 2.85 - 
2.1010 / 1.300

24 t - 40 t
298 kW - 565 kW / 
Diesel / Electric

1 / 2

Бързо оборотни MRS 1.53 24 t 389 kW 1

Барабанни сита / Trommel Тегло Двигател Диаметър сито

Колесни MPB 14,44 - 20,72 11 t - 17,6 t 32 kW - 90 kW 1.400 - 2.000 mm

Верижни MPB 18,47g - 20,72 14 t - 20,3 t 55 kW - 90 kW 1.800 - 2.000 mm

Обръщач за компост Тегло Макс. Ширина 
на призмата

Макс. Височина 
на призмата Двигател

MBA 4512g 14,5 t 4.500 mm 2.200 mm 160 Kw

Конвейри Тегло Макс. Виочина Широчина Работен ъгъл

MPT 18g / 24g 13,8 t - 15,6 t 8,7 m - 11,3 m 1.000 25,2 - 27,2
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SLEIPNER осигурява решения за багери до 
565 тона, бормашини и булдозери до 120 
тона. 
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Придвижване на 
верижно оборудване

E-серията на Sleipner е 
създадена за преместване 
на Вашите багери, а Sleipner 
DB-серията е специализирана 
в преместване на бормашини и 
булдозери.

Транспорт на верижни 
багери Капацитет Тегло Скорост

Е - серия - Е30 - Е550 30 t - 550 t 2,2 t - 93 t 10 - 15 km/h

Транспортна 
платформа за досери/
пробивни

Капацитет Тегло Влекач Радиус на 
завиване

DB- серия - DB75 - 
DB120 - DB120PLUS

75 t - 120 t 42 t - 57 t
мин. 40 t или 
дъмпер

11 m - 14 m



26

 



Печат
Издател

Терра България ЕООД

1000, София, ул. Веслец №2, ет.1, ап.3

Редактор & Създател

kraftwerk | Agentur für neue Kommunikation, 
Burggasse 28 – 32, 1070 Wien



2 Vesletz Str., fl.1, ap.3  
1000 Sofia 
T +359/02/9740904

Terra Bulgaria Ltd 

office@terra-bulgaria.bg 
www.terra-bulgaria.bg


