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БИОСА предлага на българския и международен пазар технологично оборудване, инженерни 
решения, консулт и инсталация, както на самостоятелни машини, така и на цялостни решения 
от комплексни линии за почистване, сортиране, белене и пакетиране на зърно, зърнени култури, 
семена, бобови растения, фрагменти от пластмаса или стъкло.

Конкурентните ни предимства, базирани на иновативни решения и смарт технологии, отговарят 
на най-съвременните изисквания за качество, ефективност и чистота на крайният продукт от 
100%.

БИОСА е ексклузивен представител за Европа на 
най-големия производител в света на  машини за 
сортиране и почистване на зърнени култури , семена 
и други хранителни продукти – MEYER Optoelectronic.

За повече информация посетете www.meyer-europe.com

БИОСА разполага със собствена сертифицирана производствена база и шоурум, и приема 
поръчки за:
-почистване, сортиране, белене и пакетиране на различни видове семена, зърнени култури и 
други хранителни продукти
-подготовка на семена за посев

За повече информация посетете www.biosafoods.com
Наши клиенти са едни от водещите зърнообработващи фирми, производители на олио, на 
пелети, фермери и други от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, 
производствената индустрия, медицината, козметиката и други.

БИОСА предлага също и висококачествени ушни марки, отговарящи на изискванията на 
европейското и националното законодателство.
За повече информация посетете www.ushnimarkibg.com

Горди сме, че отскоро в страната работят и съвременни високо-технологични дентални и 
козметични апаратури от най-ново поколение, доставени от нас по заявка на наши клиенти.

ЗА НАС
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Елеватор
захранване на линията със суровина

два комплекта двойни белачи за 
премахване на люспата

Машини за белене на слънчоглед

ИНОВАТИВНА ЛИНИЯ ЗА БЕЛЕНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВА ЯДКА

специализиран дизайн, който 
отделя бързо цялата ядка от 
люспата

Вибрационна маса

слънчогледовите семена, които не 
са обелени, се връщат пак за белене

Вибрационна възвръщаща система

покрива вибрационната маса и 
циклона, който може да събира 
праха и леките примеси след 
беленето

Покритие и циклон

за тройно отделяне на люспата от 
ядката

Гравитационна маса

за тройно отделяне на люспата от 
ядката

Гравитационна маса



ЦЯЛОСТНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ4

ЦЯЛОСТНИ ЛИНИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВАРИВА И ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

отделя кухи, болни, наранени /
от инсекти/ семена и други леки 
примеси.

Гравитационен сепаратор

отстранява неспецифични 
примеси, които могат да 
бъдат хванати с магнит /напр. 
метални частици, желязо и 
др./

Магнитен сепаратор

филтрират праха от различен вид 
зърно, храни и семена, като го 

редуцират по най-добрия начин

Прахоуловители
триенето на платната от чист памук 

полират повърхността на всички 
видове зърна. Може да отстрани 

специфичната царевична люспа от 
повърхността на зърното.

Полираща машина

Мултифункционален цветен 
сортировач:
сортира различни видове зърна по 
цвят, форма, размер и плътност. 
Интелигентна технология 
срещу начупване с висока 
производителност.

Цветен сортер

специализиран 
дизайн, който отделя 
едновременно различни 
по размер зърна.

от 5 до 100 кг.

Вибрационна маса

Претегляща и пакетираща машина

обдухваща система за отделяне 
на камъните чрез настройка на 
въздушното налягане, амплитудата 
и други параматетри

Камъкоотделител

отстранява праха, леките примеси, 
големите и малките примеси от 

зърното

Въздушно почистване
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Цялостна линия за подготовка на семена за посев, включваща технологични 
решения за най-добра продуктивност и най-висок рандеман!

отстранява праха, леките примеси, 
големите и малките примеси от 
семената

Въздушно почистване

отделя кухи, болни, наранени /
от инсекти/ семена и други леки 
примеси

Гравитационен сепаратор

на принципа на непрекъснато подаване 
на семена в камерата за обработка 
и по време на непрекъснатата 
ротацията на устройството 
повърхността на семената се покрива 
с препарат посредством центробежно 
пулверизиране и разпръскване на 
течността.

Машина за обеззаразяване на семена 

филтрират праха от различен вид 
зърно, храни и семена, като го 
редуцират по най-добрия начин.

Прахоуловители

от 5 до 1000 кг.
Претегляща и пакетираща машина
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МАГА Мастер Комбо 5XF-40
Комбинирана машина за калибриране и 
почистване на семена, зърна и варива.

БИОСА винаги се ангажира с 
Технологичните иновации и Осигуряване 
на най-подходящата машина, за да 
направим продукцията Ви по-ценна.
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Комбинирана почистваща машина за царевица и пшеница

5XFS-7.5C ВЪЗДУШНО-СИТОВ СЕПАРАТОР

5XFZ-40Z МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
СЕМЕНА С ДВОЙНА ГРАВИТАЦИОННА МАСА

Въздушна почистваща машина с гравитационна 
маса и вибрационен грейдер за варива, бобови и 
зърнени култури

1. Подходяща е за производство на всякакъв вид материал, при капацитет 30т/
час за пшеница и 10т/час за сусам.
2. Премахва едновременно прах, плевели, слама, клечки, болни семена, 
покълнали семена, мухлясали семена и други леки примеси.
3. Чрез веене, селектиране и пресяване.
4. Подходяща е за зърна или семена с повече примеси и относително по-малко 
мухлясали, или плесенясали участъци.

Включва кофичен елеватор, прахоуловител, затворен, ротационен, разтоварен 
клапан, вертикален екран и вибрационен грейдер.
Функции:
1. Може да почиства прахообразните леки примеси, чрез вертикален въздушен 
екран и вибрационното сито може да почиства големите и малките примеси. 
2. Материалът може да бъде разделен на голяма, средна и малка фракция 
посредством няколко реда сита.
3. Намира широко приложение в производството на семена, зърнени култури и 
при преработката на други земеделски продукти. 

1. Благодарение на комбинираната си функционалност, машината едновременно 
отстранява прах, сламки, наранени и покълнали семена, заразени и болни семена 
и други леки примеси. 
2. Много голям капацитет: 10т/ч 
3. Висока степен на улавяне и отделяне на примесите 
4. Машината е подходяща за обработка на семената, директно след прибирането 
им от полето 
5. Две въздушни сита с два циклона 
6. Стабилна конструкция 
7. Ниска енергийна консумация

Подходяща е за варива, бобови и зърнени култури. Капацитетът достига до 7-8 т/
час и чистота до 99%.
ФУНКЦИИ:
1. Използва се за премахване на прах, листа и клечки, леките примеси чрез въздушен 
поток.
2. Премахва повече от 90% от лошите семена, като например, поникнали, повредени 
(от насекоми), изгнили, плесенясали, нежизнеспособни семена, болни и семена с черен 
прах, чрез гравитационната маса.
3. Големите примеси се отстраняват чрез екрана в задната половина на машината.

Модел Мощност 
(kw):

Тегло 
(кг):

Напрежение: Размер сито 
(мм):

Капацитет 
(т/ч):

Общ размери 
Д×Ш×В(мм):

5XFZ-25S Air 
Въздушна 

почистваща машина 
с гравитационна 
маса & 5XFJ-10C 

Вибрационен грейдър

14 3360 380V, 50HZ Гравитационна 
маса: 1700 x 
1600 Предно 
сито: 1250 x 

1200

6-8 за соя 6200x2300x3600

Модел Слоеве Мощност 
(kw):

Тегло (кг): Размер сито (мм): Капацитет 
(т/ч):

Общ размери 
Д×Ш×В(мм):

5XFS-7.5C 4 8.5 1860 1250 x 2400 7,5 6200x2300x3600

5XFS-7.5FC  ДВОЕН ВЪЗДУШНО-СИТОВ СЕПАРАТОР

1. Подходящ за почистване на зърнени култури и семена с високи примеси, като 
слънчогледова ядка, семена от пъпеш, елда, ленено семе, сусам и други.
2. Машината има две въздушни сита с индивидуално управление, посредством 
които отстранява успешно всички леки и средни примеси и прах, по този начин 
готовия продукт излиза по-чист и с по-добър вид.

5XFZ-25SC Въздушно-Ситов 
сепаратор с гравитационна маса

1. Подходящ за преработка на пшеница, ориз, царевица, соя, и други видове 
семена и зърнени култури. 
2. Може да премахва прах, слама, черупки и други леки примеси. Също така 
премахва покълнало семе, набъбнали семена, повредени от насекоми, гнило 
или развалено семе, плесенясало семе, нежизнеспособно или болно семе и 
други. 
3. Машината дава възможност след отстраняване на големите и малки 
примеси, готовият продукт да бъде разделен, в зависимост от размера на 
големи, средни и малки зърна. 
4. Подходяща за преработка на пшеница, ориз, царевица, соя, и други видове 
семена и зърнени култури.

Машина за полиране

Машината за полиране работи на принципа на винтово предаване при пренасяне 
на материала. Премахването на праха и постигането на по-добър външен вид на 
зърната става посредством триене на материала в чисто памучно платно, чрез 
което се почистват всички повърхности на зърната и се полират материалите.

Модел Тегло (кг): Мощност (kw) Капацитет 
(т/ч)

Напрежение Общ размер 
Д×Ш×В (мм)

5XPG-5 750 7KW 5 за пшеница 380V, 50HZ 3240 x720 x2100
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Камъкоотделител

Магнитен сепаратор

Калибратор

Гравитационна маса

1. Камъкоотделителната машина, която с издухване и регулиране на налягането 
на въздушната струя, на амплитудата и други параметри, успешно отделя камъни 
и буци от различни видове семена и зърнени култури. 
2. Под въздействието на вибрациите и процеса на триене, който се образува от 
тях, машината отделя примесите, като тези с по-голямо тегло, като камъни и буци 
се избутват нагоре, а хубавия чист материал се движи надолу по ситото.

*всички машини могат да бъдат стационарни или мобилни

Високоефективните магнитни сепаратори са предназначени за отделяне на бучки 
пръст от зърното.
Когато материала се постави в условия на затворено пространство със 
силно магнитно поле, се образува стабилно параболично движение и заради 
различната сила на привличане на магнитното поле, започва процес на 
разделяне на бучките пръст от зърната.

Посредством Калибратора, материалът може да бъде сортиран на различни 
фракции, в зависимост от големината на зърната. Разделянето на големи, 
средни и малки размери зърна става посредством комбинация от различни сита, 
разположени на няколко слоя.

1. Машина от гравитационен тип, която почиства семената 
по специфичен начин, на база на относителното им тегло. 
2. В зависимост от настройките и начина на регулиране на амплитудата и 
другите параметри на работа, машината може да отделя прецизно големи и 
малки примеси . 
3. Чрез тази машина успешно се премахва покълналото семе, повреденото от 
насекоми семе и други леки примеси. 
4. Машината е подходяща за почистване на различни видове семена, 
като пшеница, царевица, слънчогледово семе, бобови растения, различни 
зърнени култури и др.

Модел Размер сито 
(мм)

Мощност (kw) Капацитет 
(т/ч)

Тегло 
(кг)

Напрежение Общ размер
Д×Ш×В (мм)

5XZ-6 1380 x 3150 13.2KW 5 за 
пшеница

1550 380V, 50HZ 3870 x1720 x 
1700

5XZ-8 1380 x 3150 14.3KW 7-8  за 
бобови 
култури

1680 380V, 50HZ 3870 x 2000 x 
1700 

Модел Размер сито (мм) Мощност (kw) Капацитет 
(т/ч)

Тегло (кг) Общ размер
Д×Ш×В (мм)

QSC-7 1530 x 1530 6.25 5 850 2300 x 1620 x 1550

QSC-10 2200 x 1530 8.6 10 1270 2300 x 2290 x 1550

Модел Диапазон на 
магнита (мм)

Мощност (kw) Капацитет 
(т/ч)

Тегло (T) Напрежение Общ размер
Д×Ш×В (mm)

5CX-5II 1300 0.75 5 за пшеница/
бобови 
култури

700 380V, 50HZ 1600 x 1600 x 
2070

Модел Слоеве Размер сито 
(мм)

Мощност Капацитет 
(т/ч)

Тегло (кг) Общ размер 
Д×Ш×В (mm)

К
ал

иб
ра

то
р

5XFJ-5B 3 1000x2000 0.74 5 860 2910×1840×1800

5XFJ-5C 4 1000x2000 0.74 5 890 2910×1840×1800

5XFJ-7.5B 3 1250x2400 1.5 7.5 1040 3500×2050×1880

5XFJ-7.5C 4 1250x2400 1.5 7.5 1080 3500×2050×1880

5XFJ-10B 3 1500x2400 1.5 10 1160 3500×2300×1880

5XFJ-10C 4 1500x2400 1.5 10 1210 3500×2300×1880

5XFJ-10D 5 1500x2400 1.5 10 1360 3500×2300×1740

5XFJ-20Y Двойно поле на 
екрана

1500x2400 1.5 15-20 1360 3500×2300×1740

Д
ъ

лъ
г 

ка
ли

бр
ат

ор

5XFJ-5BC 3 1000x3000 1.1 5 1020 3950×1840×1860

5XFJ-5CC 4 1000x3000 1.1 5 1100 3950×1840×1860

5XFJ-7.5BC 3 1250x3600 1.5 7.5 1200 4630×2050×2050

5XFJ-7.5CC 4 1250x3600 1.5 7.5 1360 4630×2050×2050
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Машина за обеззаразяване на семена
Работи на принципа на непрекъснато подаване на семена в камерата 
за обработка и по време на непрекъснатата ротацията на устройството 
повърхността на семената се покрива с препарат, посредством центробежно 
пулверизиране и разпръскване на течността.

Машина за водно полиране

Машина за водно полиране с висок капацитет и максимална ефективност
1. Висока производителност и минимален процент на чупливост;
2. Стабилна работа и отлично добро шлайфане;
3. Минимални изисквания за поддръжка и консумативи;
4. Компактен дизайн и максимална сигурност;
5. Изисква малка площ за инсталация, лесен за настройка и употреба.

Сортира семена и зърно по дължина;
Отделя нехарактерни по дължина семена;

Машина за белене и чупене на варива
1. Машината чупи и бели различни видове варива и зърнени култури, като отделя твърдите 
обвивки и запазва само вътрешната част на зърната; 
2. Машината позволява обработка на едни от най-актуалните селскостопански продукти 
през последните години, като нахут, грах, боб и други варива; 
3. Дава възможност за производство на висококачествен булгур и други белени продукти от 
зърнени култури; 
4. Отстранява твърдата обвивка на варивата и зърната и дава възможност за по-лесната им 
по-нататъшна обработка; 
5. Произвежда висококачествени и диетични продукти от белени и начупени варива и зърна; 
6. Висока ефективност, възможност с една машина да се обработват различни видове 
варива и зърнени култури.

Елеватори
1. Лентата на елеватора се движи с много ниска скорост и това не 
позволява на кофичките да губят стабилност, и намалява до минимум 
чупенето на материала, който преминава през елеватора. 

2. Уникален вътрешен дизайн и конструкция, който предпазва лентата и 
ефективно предотвратява нейното усукване. 

4. Могор-Редукторът работи с директно предаване и допринася за 
плавната и свръхниска скорост на работа, без шум и вибрации;

Име Модел Мощност 
(kW)

Капацитет
(т/ч)

Тегло
(кг)

Общ размер
Д×Ш×В (мм)

Бележки

Ултра ниско-
скоростен и 

без чупене на 
материала

DTY-10MII 0.75 10 580 1520×800×3390 Нулево ниво на 
чупене

DTY-30M 4 25 450 1600×500×4400

Тип “Z” кофичен 
елеватор

DTY-5Z 0.55 5 400 1880×700×2500 Нулево ниво на 
чупене

DTY-10Z 1.1 10 600 1880×700×2900

Наклонен 
кофичен 
елеватор

DTY-10X 0.75 10 220 3640×820×2750 Нулево ниво на 
чупене

DTY-10X

DTY-10MIIDTY-10Z Z DTY-30M

Триор
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Цветен сортер CG
Предназначен за сортиране на фъстъци, пшеница и царевица, бобови 
култури, ядки, кашу, дехидратирани зеленчуци, зърна с малък размер, 
зърнени продукти (Снакс), пластмаса и др.

Един пискел се отчита от два инфрачервени сигнала и нито един 
дефект не може да остане неоткрит с тази технология.
Широко приложение за отстраняване на обвивки и чужди материали 
от висококачествените Ви продукти.

Предимства:
1. Спектроскопична възпроизвеждаща технология;
2. X-RAY възпроизвеждаща технология – открива проядени, начупени, 
пластмаса, метал, стъкло и камъчета;
3. Интелигентна технология против начупване на продукта;

Име 120CG.A 240CG.A 360CG.A 480CG.A 600CG.A

Модел 6SXZ-120CG 6SXZ-240CG 6SXZ-360CG 6SXZ-480CG 6SXZ-600CG

Ежектори 120 240 360 480 600

Мощност (kW) 1.3 2.0 2.7 3.4 4.0

Напрежение (V) 180~240V 
47~53 Hz

180~240V 
47~53 Hz

10 180~240V 
47~53 Hz

180~240V 
47~53 Hz

Въздушно налягане (Mpa) 0.6~0.8 0.6~0.8 10 0.6~0.8 0.6~0.8

Консумация на въздух (m3/min) <2.5 <4.0 <5.5 <6.5 <8.0

Тегло (кг) 960 1310 1660 2010 2360

Размери 1526 x 1580 x 
2020

2118 x 1580 x 
2020

2710 x 1580 x 
2020

3333 x 1580 x 
2020

3925 x 1580 x 
2020

Артикул Модел CG.A

Ключови 
компоненти

15-инчов LCD екран 

Микронен размер, превъзходен, HD цветен сензор 

Патентован Maglev ежектор 

Изключителни 
решения за цветово 
сортиране

Целево сортиране 

Нежно премахване 

Сортиране по форма 

Отстраняване на 
чужд материал

Чужди материали: пластмаса, камъни, мъртви насекоми, стъкло 

Експлоатационен 
живот

Патентован Maglev ежектор >13 милиарда пъти

LED >50000 часа

Интелигентна 
система

Изключително опростен интерфейс 

Грижа при сортиране 

Дистанционно управление 

Aвтоматично архивиране 

Система за 
циркулация на 
въздуха

Система за засмукване на прах от точка до точка 

Цветен сортер DREAM

Цветен сортер KI

Предназначен за сортиране на ориз.
• InGaAs Инфрачервена четириядрена камерна система;
• PID система за мониторинг и контрол при подаването на входа;
• Система за пълно спектрално осветление;
• Интелигентна система за засмукване на праха;
• Високоскоростна супер камера;
• 4D реконструктивна технология за пълно сканиране при висока скорост;
• позициониране в центъра на дефекта за прецизно отстраняване;
• Спектрална конфокална камера за бавно възпроизвеждане;
• Технически характеристики:
 1. Високоскоростна супер камера;
 2. Извършва повече от 50хил. заснемания на секунда
 3. Намалява начупването на оризовите зърна повече от хиляда пъти
 4. Супер бавно възпроизвеждане за подобряване истинската форма 
на ориза
 5. Снайперска система с конфокална камера с бавноскоростно 
възпроизвеждане и прецизно позициониране на дефекта от maglev 
ежекторите

Предназначен за сортиране на пластмаса.

1. Корекционна система за трансмисионна структура
2. Целенасочено позициониране
3. Интелигентна система
4. InGaAs Инфраред система осигурява отлично сортиране и пречистване 
на частиците пластмаса
5. Максимална разделителна способност на изображението до 1мм
6. Предоставя персонализирано решение за рециклиращата индустрия

Име Модел Работни 
единици

Мощност 
(kW)

Напрежение 
(V)

Въздушно 
налягане 

(Mpa)

Консумация 
на въздух 
(m3/min)

Тегло (кг) Размери (мм)

360DREAM 
(Flagship)

MSXF-
360RS

360 3.0 180~240V 
50Hz

0.6~0.8 <3.0 1700 кг 2710 x 1580 x 
2020

480DREAM 
(Flagship)

MSXF-
480RS

480 3.6 180~240V 
50Hz

0.6~0.8 <4.0 2070 кг 3333 x 1580 x 
2020

600DREAM 
(Flagship)

MSXF-
600RS

600 4.2 180~240V 
50Hz

0.6~0.8 <5.0 2430 кг 3925 x 1580 x 
2020

Име Модел Мощност 
(kW)

Напрежение 
(V)

Добив на 
лей (т/ч)

Консумация 
на въздух 
(m3/min)

Тегло (кг) Размери 
(мм)

KI 6SXZ-240KI-
GY

3.5 180~240V 
50Hz

0.03~0.07 <3.0 m3/min 1100 3891 x 2105 
x 2003
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Предназначен за сортиране на чай и билки.

Цветен сортер AI Цветен сортер M1
Предназначен за сортиране на орехи, фъстъци, ядки

Име Модел Дюзи Мощност 
(kW)

Напрежение 
(V)

Въздушно 
налягане 

(Mpa)

Консумация 
на въздух 
(m3/min)

Тегло (кг) Размери (мм)

SD 6CSX-
400SD

400 3.0 340~420V 
50Hz

0.6~0.8 <3.0 1100 2630 x 2250 x 
3410

6CSX-
600SD

600 3.5 340~420V 
50Hz

0.6~0.8 <3.6 1300 3125 x 2250 x 
3410

TD 6CSX-
900TD

900 5.0 340~420V 
50Hz

0.6~0.8 <5.4 1800 3137 x 2360 x 
3704

TD-S 6CSX-
300IIIB

1200 6.0 340~420V 
50Hz

0.6~0.8 <6.5 4800 3094 x 2812 x 
4054

1200TD2 6CSX-
1200TD2

1200 6.0 340~420V 
50Hz

0.6~0.8 <6.5 4300 3350 x 2820 x 
4220

Име Модел Работни 
единици

Мощност 
(kW)

Напрежение 
(V)

Въздушно 
налягане 

(Mpa)

Консумация 
на въздух 
(m3/min)

Тегло 
(кг)

Размери (мм)

М1 6SXZ-60M 60 0.8kW 180~240V 
50Hz

0.6~0.8MPa <1.0 m3/min 340 767 x 1614 x 
1471

R2 MSXC-
120B

120 0.8kW 180~240V 
50Hz

0.6~0.8MPa <1.0 m3/min 530 1180 x 1553 x 
1560
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X-RAY рентгенов детектор за сортиране на насипни материали

Мултифункционален X-Ray рентгенов детектор

Предназначен за рентгенова детекция на бобови култури, дехидратирани 
зеленчуци, друг вид материал, замразени продукти, зърнени продукти /
снакс, месо, морски храни, фъстъци, чай и билки, ядки и други.

Предназначен за рентгенова детекция на замразени продукти, зърнени 
продукти /снакс, месо, морски хранидехидратирани зеленчуци и други.

Модел MY8084

Чувствителност (без товар) SUS ball≥Ф0.3мм SUS wire ≥Ф0.2мм

Размер на материала Насипни материали (обхват на 
ширината на детекция 440мм)

Ширина на подаващия колан 470мм

Размери 3185x1155x2250мм

Нетно тегло 850кг

Товар 5кг

Изход 350W Max 80kV/8.0mA

Скорост на подаващия колан 10-100м/мин.      Регулируема

Интерфейс 17” LCD touch screen

Излъчване на рентгеновите лъчи <1µ Sv/h

Ниво на защита IP65 за задвижващи части, IP54 за 
други

Захранване Монофазен AC220V10%, 50/60Hz, 
2kW

Модел MY8045-XM

Чувствителност (без товар) SUS ball≥Ф0.3мм SUS wire ≥Ф0.2мм*2мм 
glass ball≥Ф1.0мм ceramic ball≥Ф1.0мм

Размер на материала Ширина ≤400мм    Височина ≤200мм

Ширина на подаващия колан 440мм

Размери 1000х1150х2100мм

Нетно тегло 500кг

Товар 10кг

Изход 350W Max 80kV/8.0mA

Скорост на подаващия колан 10-80м/мин.      Регулируема

Интерфейс 17” LCD touch screen

Излъчване на рентгеновите лъчи <1µ Sv/h

Ниво на защита IP66 за задвижващи части, IP65 за други

Захранване Монофазен AC220V±10%, 50/60Hz, 2kW

Работна среда Температура на околната среда 0-40°С, 
относителна влажност 30-90%, без 
конденз, без замръзване, сътресения

Устройство за премахване алтернативно според откритите продукти

Корпус SUS 316L

Ултра HD рентгенов детектор
Предназначен за рентгенова детекция на месо, рибни кости, мляко на прах, 
прахообразни храни

Модел MY8045-XM

Чувствителност (без товар) SUS ball≥Ф0.1мм SUS wire 
≥Ф0.1мм*2mm

Размер на материала Narrow: Width≤190mm Wider:  
Width≤390mm Height≤200мм

Ширина на подаващия колан 440мм

Размери 3185x1155x2250мм

Нетно тегло 850кг

Товар 5кг

Изход 350W Max 80kV/8.0mA

Скорост на подаващия колан 10-100м/мин.      Регулируема

Интерфейс 17” LCD touch screen

Излъчване на рентгеновите 
лъчи

<1µ Sv/h

Ниво на защита IP65 за задвижващи части, IP54 за 
други

Захранване Монофазен AC220V10%, 50/60Hz, 
2kW

Работна среда Температура на околната среда 
0-40°С, относителна влажност 30-
90%, без конденз, без замръзване, 
сътресения
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Цялостна линия за производство на пелети от странични продукти от 
обработката на зърнени и маслодайни култури (слънчоглед), малки 
дървесни частици, слама и други

Автоматична линия за фуражи

Пелетираща машина HKJ45M

Пелетираща машина HKJ35B

Пелетираща машина HKJ35M

Мощност 55kW*2

Мощност на подаването 1.5kW

Допълнително подаване 1.5kW

Охладител 4 kW

Размери 2500х2300х2150 мм

Тегло 4200 кг

Капацитет 1.5-2.0 т/час

Диаметър на матрицата φ350mm

Пелетизатор φ2-8mm

Мощност 30kw×2  

Захранваща сила 0.75kw (конвертор)

Принудително захранване 2.2kw

Тегло 3-7 t/h

Диаметър на матрицата φ350mm

Пелетизатор φ6-10mm

Мощност 30kw*2

Захранваща сила 0.75kw (конвертор)

Принудително захранване 0.75kw

Капацитет 500-800 kg/h

*Посоченият капацитет е в зависимост от вида на суровината

*Посоченият капацитет е в зависимост от вида на суровината

*Посоченият капацитет е в зависимост от вида на суровината

1

1. Чукова мелница
2. Вентилатор
3. Циклон

4. Въздушен клапан
5. Кофичен елеватор
6. Прахоуловител

7. Пелетираща машина
8. Охладител
9. Пекетираща машина

1. Вентилатор
2. Прахоуловител
3. Входящ канал
4. Кофичен елеватор
5. Поточен регулатор
6. Предчистител
7. Бункер
8. Захранващ механизъм

9. Винтов транспортьор
10. Чукова мелница
11. Тръбен магнит
12. Ротационно сито
13. Събирателен бункер
14. Газов клапан
15. Миксер
16. Плъзгащ транспортьор

17. Пелетираща машина
18. Охладител
19. Циклон
20. Въздушен клапан
21. Дробилка
22. Двупосочен клапан
23. Пакетираща машина

3

2

1

3

2

1

4

6

11

11

2

7

8
10

9

2
1

16

14

15

9

13

4

11

2

13

8

1

1917

18
20

2

14

23

21

22

4

12

6

4

3

2

5

6

7

5

8

4

3

2

5

6

9
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Миксери

Охладител с насрещен поток

Пинова мелница

Изсушители

Широко се прилага за смеси от прахообразни и твърди частици, 
ламарина и насипни материали във фуражната, хранителната, 
химическата и торовата промишленост.

Използва принципа на насрещния поток за охлаждане на пелетите в 
условия на висока температура и повишена влажност, за да се избегне 
директен контакт на горещия материал със студената въздушна струя.
Предпазва от напукване повърхността на пелетите.

Мелене на различни видове семена, гранулирани материали и други.

Модел NKSL

Мощност 1.15kw

Капацитет 3t/h-20t/h

Модел Пинова мелница

Мощност 5.5kw

Размер на смилащия диск 300

Размер на смлените 
частици

0,5мм

Контролно табло: да

Капацитет 100-200кг./час

Компресор

Модел SCREW AIR COMPRESSOR

Капацитет на въздушния процесор 7,0Nm3/min; 245 SCFM

Консумация на енергия 1,25/1,4kW

Размер на дюзите РТ1 ½”

Размери 1050/650/865мм

Тегло 120/145кг

Мощност 220V/50HZ, 60HZ/1 PHASE

Охладител R-22

Температура на входящ въздух 5-45о С

Околна температура 2-40о С

Работно налягане 0,4-1,0 Mpa

Температурна точка на оросяване 2-10о С налягане на точка на оросяване

Модел SCREW AIR COMPRESSOR

Максимален дебит 3,86 м³/мин

Работен режим на охладителя Въздушно охлаждане/водно охлаждане

Температура при освобождаване Въздушно охлаждане/водно охлаждане

Ниво на шум 64±2 dB/A

Двигател мощност: 22/30 KW/HP

старт: директен старт

задвижване: директно задвижване

напрежение: 380V

честота: 50Hz

Размери 1350/850/1200мм

Тегло 400кг

Размер на възд. отвор 1-1/4φ

Модел Single Shaft Ribbon 
Mixer

Twin Shaft Paddle 
Mixer

Double Shaft Mixer Drum Mixer

Мощност 3kw-15kw 5.5KW-45KW 5.5KW-45KW 0.55kw-5.5kw

Сила на звука 0.5m³-7m³ 0.5m³-7m³

Капацитет 250kg/bat-1000kg/bat 250kg/bat-3000kg/bat 250kg/bat-3000kg/bat 10kg/bat-250kg/bat
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Машина за пакетиране на продукти във вентилни опаковки

Този тип машини са подходящи за пакетиране на прахообразни 
материали в опаковки до 50кг. 
Метод на претеглене: Бруто тегло; 
Мощност: AC 220V 50Hz; 
Максимален капацитет: 50кг; 
Точност: До 0,2кг; 
Капацитет брой опаковки: До 100 опаковки на час.

Машина за опаковане със стреч

Въртяща се платформа Ø 1650 мм 
Mаксимално тегло на товара: 2000кг. 
Mаксимален размер на товара: 800 x 1200 мм 
Тегло – 700кг 
Размери – 2800/1650/2745мм 
Контролно табло „ТЪЧ СКРИИН„ – SIEMENS 
Сензори – SICK GERMANIA 
Височина на обвиване(включително палета) 2400 мм 
Контролиране височината на товара 
Производителност – 12-15 палета на час 
Предварително разтягане: 300% 
Електрическа спирачка – настройва се от контролното табло 
Ролка с фолио Ø 250 мм; H = 500 мм; 15кг 
Стандартно захранване: 220 – 240V 50/60 HZ. 
Инсталирана мощност: 1,5 KW 
Скорост на въртене на платформата от 3 до 12 RPM 
Плавно включване/изключване 
Интелигентна аларма 
Регулиране на скоростта 
Регулиране на силата на обвиванията 
Настройка на различна сила на опъване на фолиото в различните нива 
на опаковане 
Възможност за запаметяване на 5 програми според нуждите на 
потребителя с различни параметри 
Автоматично рязане на стреча 
Ръчно фиксиране на стреча към палета 
Сензор за защита

Пакетираща машина за малки опаковки
Полу-автоматични и автоматични пакетиращи машини /хоризонтални 
и вертикални/ за пакетиране на различни по вид продукти /течни, 
прахообразни, гранулирани/ в различни по вид и големина опаковки от 
5 до 1000гр.

Претегляща и пакетираща машина за чували до 50кг и 
BIG BAGS-торби до 1000кг

Състои се от устройство за автоматично претегляне, конвейер, 
запечатващо устройство и компютърен контролер. 
 
Бърза скорост на претегляне, прецизно мерене, заема малко 
пространство, удобна и лесна за работа. 
 
Машината е снабдена с инфрачервен датчик и пневматично устройство 
за бърза реакция. Също така е снабдена с удобен LCD дисплей с 
тъчскрийн за лесна работа. 
 
Основната машина, конвейерът и запечатващото устройство се 
управляват от компютър. 
 
Работа с широк диапазон от опаковки и висока съвместимост. 
Машината може автоматично и с точност да съхранява данни за обема 
на работа за една работна смяна, за дневния обем и общия брой 
опаковки.
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Тръбен магнитен сепаратор Бункери с различна вместимост

За постигане на максимална продуктивност можем да предложим и/или изработим допълнително оборудване 
изцяло съобразено с Вашето производство. Предлагаме решения за постигане на максимална ефективност и висока 
производителност, чрез подобряване и оптимизиране на различни етапи от работния процес.

За улавяне и отделяне на метални частици от всякакъв вид семена и 
зърнени култури.

Транспортьори / Тръби / Течки / Изработка на платформи / Сита и други.

Фирма Биоса предлага на своите клиенти бункери по поръчка с 
различна вместимост от 5 до 35куб.м.
Размери и доставка по предварителна заявка.
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Селскостопански безпилотен дрон SY212HR

Характеристики:

1. Устойчива на дъжд конструкция, благодарение на което Дрон SY212HR може да работи при слаб дъжд.
2. Двойна GPS система с RTK.
3. Дронът SY212HR е снабден с теренен радар и може да лети на определено разстояние над земята, съобразно 
релефа.
4. Дронът е снабден с голям 22 литров резервоар и система за автоматично пръскане.
5. Автономната летяща система на SY212HR дава възможност дронът сам да планира маршрутите си на пръскане.
6. Система за избягване на препятствия, която позволява на пилотът предварително да маркира препятствията 
чрез системата за управление на полета, вследствие на което дрона ще планира маршрутите, за да може да 
избегне маркираните точки.

Полезен товар /
резервоар/

22л

Колесна база 1800мм

Време на летене С пълен     резервоар: 10-15 мин

С празен резервоар: 25-30 мин

Размери В работно положение: 1010х940х730мм

В сгънато положение: 1800х1800х730мм

Ефективност 6

Тегло при излитане >48кг

Устойчивост на 
вятъра

6

Система на  
разпръскване

С 6 броя дюзи под налягане

Скорост на летене 0-10м/сек

Максимално налягане 
на помпата

1МРА

Водоустойчивост IP54

Поток на 
разпръскване,   
регулируем

2.0-4.0L/min, в зависимост от вида на дюзите

Батерия 22000mAh/2 броя

Обхват на пръскане 6-9м
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режим на 
рентгенография

цифрова панорама / компютърна томография / 
цефалометрично изображение

анодно напрежение 60-90kV

аноден ток 2-10mA

време за експонация CT: 20сек / РА: 17 сек / СЕ: 12 сек

размер на 
изображението

12*8см

големина на пихела CT: 0,45 / 0,33 / 0,26 / 0,19 / 0,13 / 0,07мм

време на 
реконструкция

CT: <60 сек

тегло СТ: 265 КГ

Бързо и прецизно изображение, сканиране с минимална доза радиация. 
Детски режим.

Лесна обработка на изображенията – опростената система за управление на данните 
осигурява бърз преглед на сложни 3D данни и по-висока ефективност на диагностика – 
работи във формат DICOM 3.0, съгласно международните стандарти – мощна система 
за управление на случаите и пълни записи от началото на диагнозата до оценката след 
операцията улеснява както лекарят, така и неговите пациенти.
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