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ZMM

ЗММ Нова Загора АД е създадено през 1970 година.

ЗММ Нова Загора АД разполага с дългогодишен опит в производството на детайли и възли за 
металорежещи машини. Богатата продуктова листа включва собствени разработки с приложение 
в дървообработващата промишленост, селското стопанство и машиностроенето. Наличието на 
високопроизводителни активи позволява изготвяне на изделия по документация на клиента.

ЗММ Нова Загора АД е водещ производител на стружкови транспортьори за различни видове 
стругови машини и центри, характеризиращи се с надеждна работа и възможност за 
централизирано управление от машината или индивидуално такова. 

Дружеството е сертифицирано по Система за управление на качеството ISO 9001.

ЗММ Нова Загора АД е част от Индустриален Холдинг България, най-голямата индустриална 
група в страната, чрез ЗММ България Холдинг – мажоритарен собственик.

ZMM Nova Zagora JSC was established in 1970.

ZMM Nova Zagora JSC has an extensive experience in the production of parts and assemblies for 
machine tools. Its large product list includes own-work applications in the woodworking industry, 
agriculture and manufacturing. The presence of high-performance assets allows production of products 
according to customer's requirements and documentation.

ZMM Nova Zagora JSC is a leading manufacturer of chip conveyors for various types of lathes and 
centers, renowned with reliable performance and the possibility to be managed directly by the machine 
or individually.

The company is certified by ISO 9001 Quality Management System.

ZMM Nova Zagora JSC is a part of Industrial Holding Bulgaria, one of the largest industrial groups in 
Bulgaria, through ZMM Bulgaria Holding - the majority owner.

www.bulgariaholding.comwww.zmmbulgaria.com
BULGARIA



Внедреното универсално и специализирано oборуд-
ване във фирмата позволява производството на:

The embedded universal and specialized equipment 
in the company enables the production of:

Max dimensions of parts for Induction Heat:
- or type shaft: diameter to 100 mm and length to 
800 mm
- for type disc: diameter to 250 mm and length to 
20 mm

f

закаляване с ТВЧ:
- за тип вал: диаметър до 100 мм и дължина до 
800 мм
- за тип диск: диаметър до 250 мм и дължина 
до 20 мм

Максимални размери на детайлите за 
 

Камерни пещи с максимални размери за 
детайлите до 400 x 800 x 400 mm.
Шахтови пещи с габаритни размери Ø800x1200 mm.

Sealed Quench Chamber Furnaces with useful 
space dimensions: max to 400 x 800 x 400 mm
Pit Furnaces with useful space dimensions: max to 
Ø800x1200 mm

Термoобработка:

Heat treatment:

ТЕХНОЛОГИЧНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ

PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL
CAPABILITIES

Зъбни колела от Мо 1
до Мо 6 със степен на 
точност до 5 по DIN 3961 и 
максимален обработваем 
диаметър 500 мм.

Валове с обработваем 
диаметър от 20 mm до 150 
mm и дължина от 150 mm до 
800 mm, правостенни и 
еволвентни шлици.

Призматично корпусни 
детайли с маскимална 
дължина до 800 мм, ширина 
до 400 мм и височина до 400 
мм.

Cylindrical Gear-wheels with 
straight and skew teeth with 
involute profiles from Mo 1 to Mo 
6 with Quality 5 by DIN 3961 
and max. exterior diameter 
500 mm. 

Axes, shafts - smooth and 
spline with diameter from 20 
mm to 150 mm and length from 
150 mm to 800 мм, straight-
sided and involute splines.  

Prismatic body parts with 
max length to 800 mm, width 
400 mm and height to 400 mm



Максимален диаметър - 150 мм
Максимална дължина - 800 мм

Вид на шлиците :
правостенни и еволвентни

Модул - 
Степен на точност - 5 до 12 

по DIN 3961
Макс. външен диаметър - 550 мм

Ъгъл на наклон на зъбите - 
от 0  до 45

Мо 1 до Мо 6 

° °

Зъбни колела

Максимален диаметър - 150 мм
Максимална дължина - 500 мм

Модул - Мо 1 до Мо 6

Вал-зъбни колела

За една, две и три ролкови вериги
Стъпка – от t=3/8" до t=1"

Максимален външен диаметър - 
450 мм

.

Верижни зъбни колела

Предназначени за зъбни ремъци с
профил HTD и стъпка 8 мм

Максимален външен диаметър - 
450  мм

 

Зъбноремъчни шайби

Оси и валове  - гладки и 
шлицеви, бутални пръти

Max. diameter - 150 mm
Max. length - 800 mm

Type of splines: 
straight-sided and involute

Gear wheels

Modul - Mo 1 to Mo 6 
Quality - 5 to 12 by DIN 3961

Max. exterior diameter - 550 mm
Teeth inclination angle - 

from 0° to 45°

Shaft-gear wheels

Max. diameter - 150 mm
Max. length - 500 mm
Modul - Mo 1 to Mo 6 

Teeth inclination angle - 
from 0° to 45°

Chain-gear wheels

For single-row, double-row  and
three-row roller chain.
Step – from 3/8" to 1"

Max. exterior diameter - 450 mm

Tooth-belt pulleys

For tooth belts with HTD profile 
and step 8 mm.

Max. exterior diameter - 450 mm

Axes and shafts - smooth and 
spline, piston rods

Ъгъл на наклон на зъбите - 
от 0  до 45° °

Technological equipment from specialized type used to 
produce rotation – symmetric parts.

Tехнологично оборудване от специализиран тип  
насочено за производството на ротационно - 
симетрични детайли.

ПРОДУКТИ -
РОТАЦИОННИ ДЕТАЙЛИ

PRODUCTS -
ROTATION PARTS



Manufacture complete units to be built-in various 
machines according to customers' specifications.

Производство на цялостни възли за вграждане в 
различни машини по документация на клиента.

Подавателна кутия за вграж-
данe в универсални стругове 
- основен механизъм от 
предвижни зъбни колела. 
Осигурява различни подава-
ния и стъпки на резби при 
струговане.

Подавателна  кутия Lathe gear  box

Main mechanism consisting of 
shifting corrected gear-wheels. 
Provides different kind of 
feeding and thread steps during 
lathe processing

Многодискови съединители, 
едностранни и двустранни, с 
механично включване и ох-
лаждане в масло - тип Sigma: 
Sigma 2D - статичен въртящ 
момент -   43 [N.m]
Sigma 4D - статичен въртящ 
момент  - 115 [N.m]
Sigma 5D - статичен въртящ 
момент  - 215 [N.m]

Съединителни възли за 
вграждане в универсални 
стругове и други машини на 
базата на многодискови 
съединители тип Sigma.

Многодискови 
съединители

Multi-disk 
clutches

Multi-disk clutches: single and 
double-ended, mechanic enga-
gement and cooling in oil - Type 
Sigma: 
Sigma 2D - Static moment of 
rotation  -   43 [N.m]
Sigma 4D - Static moment of 
rotation  - 115 [N.m]
Sigma 5D - Static moment of 
rotation  - 215 [N.m]

Coupling Units to be build in 
lathes and other machines 
based on multi-disk clutches 
Sigma type.

Възможност за проектиране и 
производство на различни 
цилиндрични и цилиндрично-
червячни редуктори по модел 
или задание на клиента. 
Постигане на различни пре-
давателни отношения.

Цилиндрични и 
червячни редуктори

Cylindrical and 
worm reducers

Possibility to design and manu-
facture different cylindrical and 
worm reduction gear boxes  
according to customers' specifi-
cations, as well as achieving 
c o n t i n u o u s l y  v a r i a b l e  
transmission.

Повече от 20 години опит в 
производството на автомати-
зирани комплекси за мебел-
ната промишленост. Произ-
вежданите изделия са по спе-
сификация на клиента. Всяка 
една от машините се тества.

Възли вграждани в 
автоматизирани 

дървообработващи комплекси

Units built in 
automated wood 

processing complexes

More than 20 years’ experience 
in manufacturing of automated 
complexes for the furniture 
industry. All parts are according 
to customers' complete specifi-
cation.Each machine is functio-
nally tested.

ПРОДУКТИ -
ВЪЗЛИ

PRODUCTS -
UNITS



�

Многогодишен опит в производството на стружкови транспортьори. 
Възможност за конструиране и изработка на специфичен 
транспортьор в съответствие с  машината на клиента. Широки 
възможности за конфигуриране. Метална шарнирна лента 
позволяваща пренасяне и изхвърляне на различни по характер и 
форма стружки. Възможност за изпълнение на управление от 
основната машина или със собствено управление. 

ПРОДУКТИ - СТРУЖКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ

КОНТРОЛ

PRODUCTS - CHIP  CONVEYERS

Y  of experience in ing  Possibility for 
construction and based on the customer's machine.
Wide opportunities in design and dimensions.

ears  manufactur  chip conveyors.
manufacturing   

В зависимост от изискванията може да бъде монтирана четка за 
почистване на стружки, вана, помпа за циркулация на 
охлаждащата течност и допълнителна филтрираща система за 
фино почистване на охлаждащата течност.

Depending on the requirements there is a possibility to be installed a 
brush to clean the chips, a  tub, a pump to circulate the coolant and 
additional filtration system for fine cleaning of the coolant.

Presence of a metal hinged band which allows transportation and 
ejection of chips of different nature and shape. Manufacturing possibility 
in two variants: controlled by the main machine, or with their own control.

Сертификат за управление на качеството по ISO 9001 с постоянно подновяване.
Проверка на химическия състав на използваните стомани в  химическа лаборатория. 
Контрол на параметрите на зъбните колела от измерителна машина Klingenberg в Централната 
лаборатория на компанията.
Постоянен контрол на твърдостта на термообработваните детайли 
в термичния участък.

CONTROL

ISO 9001  Quality Management System certification  with renewal.
Test for chemical composition of the steels in chemical laboratory.
Central laboratory with Klingenberg measuring machine to control 
parameters of the gears.
Permanent hardness control in the heat treatment department. 
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