
НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА БИЗНЕСА И ПРОИЗВОДСТВОТО 



Обособена през 1990, днес Кодкий Текнолоджис ООД  е водеща 
българска компания, специализирана в производство и търговия на:  

  

 1. Заключващи 
системи 

2. Фрезови и 
стругови детайли 

3. Инструментална 
екипировка 

4. Листообработка 

Кодкий Текнолоджис извършва също машинна обработка на детайли и 
аутсорсинг  за чужди компании.  

 

Компанията посреща необходимостта от дребно-, средно- и едросерийно 
производство. 

 

Компанията 



Нашата производствена база 

1. Заключващи системи    4. Аутсорсинг 
 
2. Подразделение за проектиране на врати  5. Лаборатория 
 
3. Металообработване 
 



Някои от нашите партньори  
и клиенти 



Сертификати 

Система за управление на качеството, обновена съгласно ISO 9001:2015 
през месец септември 2018 



Технологично оборудване 

Щанцова машина 
TRUMPF TRUMATIC 1000 

Лазерна машина 
Mitsubishi ML3015eX-F40 

 

За обработка на листов материал:   
дебелина  - до 6,4 mm 
тегло на детайла - до 150kg 

 

ЦПУ управление с прецизност на 
изрязване и огъване 0,1mm. 

Лазерна машина 4 KW    X=3000 Y=1500 
Максимална работна площ: 3050 х 152 mm 

 

За рязане на материали със следните 
максимални дебелини: 

 

Стомана - 25mm                    Мед - 6mm 
Неръжд. стомана - 20mm         Месинг - 12mm 
Алуминий - 16mm 

 



ЦПУ металообработващ стругов 
автомат 

Стругови автомати с 
едновременно управление на 
два шпиндела и седем 
инструментални глави. 
 
Струго-фрезови центри, 
конструирани за високо 
прецизни стругови и фрезови 
операции.  
 
Програмиращ софтуер: 
PartMaker 
 

 

JSL-20AB 
 
DM=100mm 
Y=20mm 

 
 

JSL-32AB 
 
DM=100mm 
Y=30mm 
 
 
JSL -42ABY  
 
DM=100mm 
Y=40mm 

 



OKUMA LB3000 EX II 

Последно поколение автомат OKUMA с два 
независими шпиндела и фрезоваща глава.  
 
Машината е от най-висок клас с 
възможност за производство на детайли  
за автомобилната промишленост. 
 
Работни размери: 
DM=180mm 
 
Фрезоване: 
X=300mm 
Z=400mm 



DMG 75 mono BLOCK  

5-осна ЦПУ универсална фрезова машина с 
програмно управление.  
Предназначена за създаване на прецизна 
инструментална екипировка. 
 
Софтуер за програмиране – CAMWorks 
 
Работна площ: 
X - 700mm 
Y - 650mm 
Z - 600mm 
 
 



DMG 50 eco 

3+2-осна CNC универсална фрезова 
машина с програмно управление.  
 

Разполага с въртяща маса и 16-гнезден 
магазин за инструменти.  
 

Предназначена за създаване на 
прецизна инструментална екипировка. 
 

Софтуер за програмиране - FeatureCAM 
 
Работна площ: 
X - 500mm 
Y - 450mm 
Z - 500mm 
 
Ос 4 – въртяща маса 
Ос 5 – въртяща маса 
 



DMG CTX-310 

Компактен ЦПУ струг модел CTX 310 eco  
за повърхнинна и надлъжна прецизна 
обработка с висока скорост на рязане.  
 

Револверна глава с 12 позиции за 
обработващи инструменти.  
 

Софтуер - FeatureCAM 
 

Работна площ: 235mm 
 
DM=340mm 
Y=235mm 
 
Фрезоване: 
X=235mm 
Z=340mm 
 
 



Щанцови и пневматични преси 

25t / 45t / 63t / 160t 

 
 Със сменяеми инструментални плочи, 

произведени според нуждите на клиента за серийно производство 
 



Абкант Гилотина 

Налягане: 285 kg/cm2 / 160t 

 
Дължина на детайла: 3700mm 

 
ЦПУ автоматичен контрол на огъване 

Максимален размер на детайла: 
 

Дължина - 4100mm 
Широчина - 2400mm 

Дебелина - 6mm  



Отдел заварки 

Сертифициране съгласно EN 3834 и EN1090 е планирано за средата на 2019 

• 2ма сертифицирани заварчика  



Полиращи роботни клетки 
“Kawasaki” 

Размери на детайлите:  X=500mm Y=500mm Z=500mm 
  

Тегло = 20kg 



Обемна ерозия EDM 

Обемна ерозия EDM  
 
Работен обхват: 
 
 X=400 mm 
 Y=250 mm 
 Z=250 mm 

 



Нишкова ерозия EDM 

Нишкова ерозия EDM  
 
 Работен обхват: 
 
 X=300mm 
 Y=400mm 
 Z=250mm 



Автоматична линия за галванични 
покрития и анодиране 

Обем на ваната: 504 л 

Тип галванизиране: 
 

• никел  
• месинг 
 
Анодиране 

 

 



Производство на инструментална 
екипировка 

  пресформи за леене на алуминий и пластмаса 
 
  приспособления за  механична обработка 
 

   сглобяване и монтаж 
  

   заваряване 



Производство на инструментална 
екипировка 

Шприцформа за леене на 
пластмасова глава за ключ 



Производство на инструментална 
екипировка 

Пресформа за леене на 
алуминий 



3-координатен измервателен 
апарат Aberlink Аxiom   

За осъществяване качествен контрол 
на изделията с прецизност 0,001mm. 
 
Замерва и определя: 
•  клас на гладкост и грапавост 
•  дебелина на покритието 
•  микронаранявания – оборудван с  
камера модел Aberlink 
 
X=600mm  
Y=530mm  
Z=360mm 



Кодкий Текнолоджис има честта да работи с високо квалифицирани инженер-
конструктори, които Ви придружават от създаването на Вашата идея, през 
проектирането до производството на всеки детайл.  
 
10 инженер-разрабочици на 10 работни места 
 
Ползвани СОФТУЕРИ:   

SOLIDEWORKS / CAMWorks / PartMaker / FeatureCam 

Инженерен състав 



Кодкий Текнолоджис произвежда  
детайли по изисквания или чертежи на клиента 



Всяко запитване се рапределя към съответния инженерен 
екип, за да се проверят и анализират изискванията на 
клиента, техническата документация, спецификациите, 
логистичните нужди за доставка и обработка на материала. 

Обработка на запитвания 

Изготвя се технологичен маршрут - определя се времето на 
всяка машинна станция и необходимия оперативен екип 
със съответните компетенции съгласно проекта. 

След което се подготвя ценовото предложение. 

И накрая, цялата оферта се преглежда заедно с 
клиента за определяне и изпълнение на договор 
за доставка. 



Управление на поръчки 

ЕДИНИЧНА ПОРЪЧКА (SO)  
 

Въз основа на предварителна 
оферта, последвана от 
потвърждение на поръчката, при 
което е възможно да се докладват 
всякакви промени по отношение на 
доставка и ценообразуване. 

ПОРЪЧКА ЗА ПОКУПКА (PO)  
 

Регламентирана от рамково 
споразумение за управление на 
доставките. 
Този тип поръчка позволява по-
ефикасно планиране на 
производството.  
Води до предимства за клиента 
като намаляване на разходи, по-
кратки срокове за производство и 
навременни доставки. 

След като бъде потвърдена, всяка поръчка се обработва и състоянието на 
поръчката за всеки клиент се контролира непрекъснато, докато се 
произведе, провери и съхрани за експедиция. 



Ние говорим 

  

       английски            немски   

 
        италиански    испански 

       

        френски         руски 

 

              

                                            български 

                                        
  
 

 

 



Контакти 

адрес:   ул. Индустриална No.1 

     гр. Стара Загора 6000 

    България 
 

GPS координати: 42.414734, 25.647868 
 

телефон:   + 359 42 620 332  

    + 359 42 620 776 
 

e-mail:   office@codkey.bg 
 

web страница:  www.codkey.bg  

mailto:office@codkey.bg
http://www.codkey.bg/

