
ОБЛИКОС – 96 ООД 

Инженерни пластмасови продукти. Технически и енергийни решения 

за промишлеността. 



Фирма Обликос-96 ООД  извършва ремонт и облицовка с полимерно 

покритие на кошове и ремаркета на камиони, превозващи инертни и 

химически активни материали, за да се повиши износоустойчивостта и 

живота на самосвалите. 

 



Предназначение  

• онроуд транспорт 



Предназначение  

• офроуд транспорт 



Топли асфалтови смеси  

Основното предназначение на полимерно 

покритие с Quicksilver е при транспортиране 

на горещ асфалт с температура до 180 °С. 

 

• Лесно и контролирано депониране в 

павираща машината 

• Материалът не се изсипва изведнъж, с 

което се намалява увреждането на 

механиката на превозното средство 

• Редуциране или елиминиране на средства 

за освобождаване на смесите от коша 



Топли асфалтови смеси  

Депониране на горещ асфалт от камион с покритие от 

QuickSilver 



Въглища 

При транспортиране на въглища полимерното покритие на коша на 

самосвал намира широко приложение : 

• Покритие от полимерни материали 

улеснява разтоварването на мокри и 

лепкави въглища и битумни настилки 

през всички сезони, включително и риск 

от замръзване. 



Преимущества на облицоване с 

полимерни материали  

Износване  

Безопасност 

Температурни 

условия 

Товароносимост 

Удароустойчивост 

Защо да използваме полимерни материали ? 

За подобряване на следните 

характеристики : 

• Следните предимства    

• Удароустойчивост 

• Товароносимост 

• Износване 

• Измръзване 

• Безопасност 

Необходимостта от подобряване на 

две или повече характеристики 

прави тези материали най-доброто 

решение. 

Предимства 

QuickSilver 

Durapro 

Tivar H.O.T. 

Tivar 88 



Осъществяване на :  

• По-бързо разтоварване 

• Самостоятелно изпразване на 

коша, без нужда от допълнителен 

персонал 

• Липса на междинен агент, който да 

спомогне за разтоварване на коша 

• Гаранция за цялостно изпразване, 

без връщане на материал 

• Намаляване рисковете от 

замърсяване 

 

Не е необходимо кошът да бъде 

цялостно изправен, което води до 

повишаване на безопасността с 

намаляване количеството изхвърлян 

материал. 

 

Износване  

Безопасност 

Температурни 

условия 

Товароносимост 

Удароустойчивост 

Предимства 

Преимущества на облицоване с 

полимерни материали  

QuickSilver 

Durapro 

Tivar H.O.T. 

Tivar 88 



Удароустойчивост :  

 

• Алуминиевите тела лесно се 

повреждат и деформират под 

въздействието на удари. Това 

може да бъде избегнато при 

облицоването им с Quicksilver 

Truck Liner. 

 

• С допълнителната облицовка, 

може да бъде предпочетен  

камион с кош с по-тънка дебелина 

на стената. 

 

Износване  

Безопасност 

Температурни 

условия 

Товароносимост 

Удароустойчивост 

Предимства 

Преимущества на облицоване с 

полимерни материали  

QuickSilver 

Durapro 

Tivar H.O.T. 

Tivar 88 



Товароносимост :  

 

• Без допълнителна 

армировка.  

 

Quicksilver Truck Liner 

предпазва пода, не променя 

значително теглото на самия 

кош и увеличава 

товаримостта на камиона. 

 

Износване  

Безопасност 

Температурни 

условия 

Товароносимост 

Удароустойчивост 

Предимства 

Преимущества на облицоване с 

полимерни материали  

QuickSilver 

Durapro 

Tivar H.O.T. 

Tivar 88 



Преимущества на облицоване с 

полимерни материали  



Устойчивост при износване :  

 

• Quicksilver има има много по-

добро поведение при 

износване отколкото алуминия 

или други полимери като 

увеличава многократно живота 

на камиона. 

 

Средната продължителност е 

увеличена средно с 2.5 пъти. 

 

Износване  

Безопасност 

Температурни 

условия 

Товароносимост 

Удароустойчивост 

Предимства 

Преимущества на облицоване с 

полимерни материали  

QuickSilver 

Durapro 

Tivar H.O.T. 

Tivar 88 



Температурни условия : 

 

• През зимния сезон често пъти се 

случват замразяване. Quicksilver 

може да работи безпроблемно до 

температури -30˚ 

 

• Често при пренос на химически 

активни материали в коша се 

получава реакция, достигаща 

високи температури, при 

съответната облицовка, 

температурата може да бъде 

многократно редуцирана, което ще 

доведе до намаляване разходите по 

поддръжка на камиона. 

Температурни 

условия 

Износване  

Безопасност 

Товароносимост 

Удароустойчивост 

Предимства 

Преимущества на облицоване с 

полимерни материали  

QuickSilver 

Durapro 

Tivar H.O.T. 

Tivar 88 



Безопасност на работа :  

 

• Поради изключително ниския 

коефициент на триене, не е 

наложително кошът на 

камиона да бъде в най-

високата си позиция, за да 

бъде изпразнен. Това го прави 

по-функционален за трудно 

достъпни места както и по-

малко подвластен на 

атмосферни влияния. 

 

Безопасност 

Износване  

Температурни 

условия 

Товароносимост 

Удароустойчивост 

Предимства 

Преимущества на облицоване с 

полимерни материали  

QuickSilver 

Durapro 

Tivar H.O.T. 

Tivar 88 



С Quicksilver механичните части са  

косвено защитени, разтоварването е         

по-ефективно, като предпазва оборудването и водача от злополуки. 

 

При липса на покритие 



Етапи на поставяне на покритие от 

QuickSilver 



Етапи на поставяне на покритие от 

QuickSilver 



Етапи на поставяне на покритие от 

QuickSilver 



Етапи на поставяне на покритие от 

QuickSilver 



Облицован кош на онроуд камион 

ПРЕДИ СЕГА 



Екплоатация на онроуд камион 



Екплоатация на онроуд камион 



Краен резултат при облицован 

камион 



 

Благодарим за отделеното 

внимание ! 

 

За повече информация и консултации,  

можете да ни пишете на office@oblicos.com или  

да се свържете с нас на телефон +359 2 962 72 14 или +359 886 85 99 41 

mailto:office@oblicos.com

