CINTASA S.A. е испанска фирма основана
през 1973г.в град Утебо, Сарагоса. Тя има
повече от 35 годишен опит в производството
на транспортьори за почти всички видове
материали.

Cintasa се намира на добра
стратегическа позиция от логистична
гледна точка за морски транспорт,
между Мадрид и Барселона на не
повече от 3 часа път с камион или 1 час
със самолет.

От нашите нови помещения, работилници и офиси
разположени на повече от 11.000м2 производствена
площ, 3.000м2 офиси, 5.500м2 не покрита площ за
паркинги и пътища на обща площ от 21 200м2, фирма
Cintasa е в състояние да проектира, произвежда и
монтира продукти във всички страни по свят.

Нашите производствени процеси се
контролират задължително от нашия Отдел
по качеството и са строго определени за
всички и за всеки един продукт за всяка една
отделна производствена фаза.

Плазмени режещи машини, пясъкоструйни
машини и съоръжения за боядисване, 100% от
цялото наше оборудване преди да бъде
доставено преминава през основни технически
проверки и процедури за сертифициране по ICO
9001. Цялото оборудването на CINTASA е с
марката CE.
.

Нашият Инженерингов Отдел и отдела за
Изследване и Развитие имат на
разположение повече от 15 опитни
инженери. Благодарение на тях CINTASA
има възможност да изчислява и проектира
големи инсталации, подобрявайки своите
продукти с цел покриване изискванията на
пазара.

Благодарение на нашият Търговски екип
отговарящ за вътрешния и международния
пазар CINTASA има възможността да
увеличава своите клиенти в различните
страните.
BAUMA, BIG5, SMOPYC са само някои от
световни изложения на които Cintasa
представя своите продукти.

Продуктите Cintasa
Cintasa, произвежда всички видове транспортьори (лентови, верижни, стоманени и т.н.), елеватори
(кофови и лентови), системи Sicon (затворена транспортна система), прилагани във всички видове
транспортиране, складиране или система за опаковане.
Основните приложения на нашите транспортьори са, циментовите и обогатителните фабрики, кариерите,
отпадакохранилища, заводите за рациклиране на хартия, стъкло и гума, системи за складиране на зърно
и др.
В заключение, 95% от нашето производство е съсредоточено в транспортните ленти, а останалите 5% са
насочени към структури, бункери, силози и др. Всички от тях са свързани неразривно с нашият основен
продукт.

Продуктите на Cintasa разделени по модели
TCL (Широко обхватен транспортьори)

TTR (Средно обхватен транспортьори)

От 500 до1400mm стандартна ширина на
лентата, с товарен капацитет 1200Т/h

500 to 800mm стандартна ширина на лентата,
квадратна рама използвана за складиране на
насипни материали

TTL (Ниско обхватни транспортьори)
- От 400 до 800mm стандартна ширина на лентата,
правоъгълна рама използват се за товарен
капацитет <70T/h.
- Като опция бордовите ленти могат да бъдат
използвани да повдигат продукт до 60º
максимален наклон.

TUL (Питатели и мобилни транспортьори)
От 500 до 1600mm стандартна ширина на лентата,
рама с греда за мобилни и реверсивни транспортьори

TEB (Лентови елеватори)
500 до 1200mm стандартна ширина на лентата,
вертикален транспортьор до 75m височина

TTL (Кофови елеватори)
160 до 800mm стандартна ширина накофата,
стоманени или от неръждаема стомана

TCP (Транспортьори в заводи за рециклиране)
От 500 до 1600mm стандартна ширина на лентата,
Специално изработени за заводи за отпадъци

SICON системи
С капацитет до 400m3/h за скорост от
of 5 m/s и 70 mm max. размер на зърното

TCC (Пакетни Транспортьори)

От 100 до 2000mm стандартна ширина на
лентата, специално проектирани за
пакетиране.

ДРУГИ ТРАНСПОРТЬОРИ

PLANTS
IMERYS - UK

HANSON - SPAIN

FAIRPORT – BPB Iberplaco Spain

МЕЖДУНАРОДЕН СПИСЪК С РЕФЕРЕНЦИИ
UNITED KINGDOM
- FAIRPORT ENGINEERING >> Plant for TARMAC Ltd. in Colchester.
- Plant for LAFARGE Cement UK in Westbury
- Plant for TARMAC Ltd. in Derbyshire
- Plant for BPB in Madrid
- IMERYS MINERALS Ltd. >> Plant in Cornwall
- PARKER PLANT >> 4 Plants for Sudan, Nigeria (2) and Uganda
ITALY
- MST EUROPE >> Plant in Ravenna Port.
- BEDESCHI >> 2 Plants for Algeria and France
BELGIUM
- MAGOTTEAUX >> 2 plants for Belgium and Russia

МЕЖДУНАРОДЕН СПИСЪК С РЕФЕРЕНЦИИ
FRANCE
- SANDVIK CFBK S.A.S. >> 8 plants for Algeria, Libya and Congo Republic
GRANULAND >> 1 plant in Morcenx, France
- PHENIX INDUSTRIES >> 1 plant in Albacete, Spain
- SIDEM / VEOLIA GROUP >> 1 plant in Qatar
- BULKIT >> 7 plants in France
PORTUGAL
- DIMA EQUIPAMENTOS >> 2 plants in Portugal
NORWAY
- NORDIC BULK AS >> 2 plants in Sandnes and Mesta
LATVIA
- MARK INVEST LATVIA >> 1 plant in Riga

МЕЖДУНАРОДЕН СПИСЪК С РЕФЕРЕНЦИИ
HOLLAND
- GRONTMIJ VANDENBROEK INT. >> Plants in Holland, Ireland and UK
GERMANY
- SKAKO A/S >> 1 plant in Herzebrock.
- UMWELTDIENSTE BOHN GmbH >> 1 plant in Witzenhausen

REPUBLIC OF MOLDAVIA
- TECHNO CONCEPT >> Modernization plant in Chisinau
ALGERIA
- ALGRAN >> 13 aggregates plants for sand and gravel

TUNISIA
- PIRECO >> 1 chemical plant for sulphur
VENEZUELA
- FERROATLANTICA DE VENEZUELA >> 1 plant in Puerto Ordaz.

СПИСЪК ОТ РЕФЕРЕНЦИИ В ИСПАНИЯ

- CEMEX ESPAÑA S.A.

- BPB IBERPLACO

- SANDVIK ESPAÑA

- FERTIBERIA

- PROCOME

- LAFARGE ASLAND, S.A

- URBASER

- LARON

ДИСТРИБУТОРИ/АГЕНТИ
- ALGERIA

-POLAND

- BULGARIA

- REP. OF MOLDAVIA

- CYPRUS

- ROMANIA

- FRANCE

- TURKEY

