
 
 
 
 

„МАДАРА АГРО“ ЕООД  
ЕИК: 202491767 

Бул. „Мадара“ № 1, 9700 Шумен, България 
Телефон: +359 700 100 57,  fax: +359 54 857 340 

        E-mail: agrooffice@madaragroup.com; Web: www.madaragroup.com 
 

  УВАЖАЕМИ ФЕРМЕРИ, 
 

MADARA AGRO гр. Шумен ИМА УДОВОСТВИЕТО ДА ПРЕДЛОЖИ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ 
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТОВАРНИ и ЛЕКО ТОВАРНИ  АВТОМОБИЛИ МАРКИ: 
МЕРЦЕДЕС, ДАФ, СКАНИЯ, ИВЕКО, ФОРД, ВОЛВО, МАН, РЕНО и др. с цел: 

 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, включваща ИЗРАБОТКА, МОНТАЖ И ДОСТАВКА 

НА ЦИСТЕРНА ЗА ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР „УАН” С ВМЕСТИМОСТ 
от 3500kg, 5000kg, 6500kg, 8000kg, 10000kg, 12000kg, 16000kg и 32000kg, 

 
както следва: 

 

I. Подготовка на наличната носеща рама за монтаж на новата надстройка. 
 

II. Изработване на носеща рама от заварени затворени профили, 
    носещи конзоли за полиетиленов резервоар, носачи за маркучи и 
    площадка за центробежна помпа с хидромотор 2 или 3 цола, 
    изработени от стомана марка S 355J2Н, 
    пясъкоструене, боядисване и монтаж. 

 

III. Доставка и монтаж на полиетиленов резервоар от фирма  
     NOLYEST - САЩ, с товароносимост от 3500kg, 5000kg, 6500kg, 8000kg, 
     10000kg, 12000kg, 16000kg и 32 000 kg ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР УАН 
     (уреа амониев нитрат), съгласно норми EN707 и CE/97/23. 
 

     ХАРАКТЕРИСТИКИ и ПРЕДИМСТВА НА ПОЛИЕТИЛЕНОВ РЕЗЕРВОАР: 
- изработен от високоустойчив на механични влияния полиетилен с UV защита и 
температура на обкръжаващата среда до ± 50°C; 
- вградени вътрешни прегради за намаляване движението на течността (погасяване на 
надлъжни вълни) по време на транспорт – 4 броя; 
- външни опори за поставяне на закрепващите метални пръстени; 
- специална, леко наклонена към средата форма на дъното, с цел пълно изпразване; 
- вграден нивомер; 

          - дебелина на стената 13 - 28 mm; 
- пластмасов капак с вграден дроселов двойнодействащ клапан за осигуряване на 
безпроблемно пълнене и изпразване; 
- сертифициран за работа с течен азотен тор УАН (Уреа анониев нитрат); 
- ексклузивитет за България и страните от региона; 
- доказал своята надеждност и безпроблемна работа през последните 15 години 
в САЩ и Канада. 
 

IV. Химически комплект за почистване и измиване NOLYEST – САЩ. 
 

V. Полипропиленови фитинги за свързване с резервоара с болтове 
     от неръждаема стомана. 
 

VI. Доставка и монтаж на полипропиленова помпа BANJO от  
     фирма NOLYEST - САЩ с хидравлично задвижване 2 или 3 цола 
     по  желание на клиента. 



 
 
 

VII. Монтаж и свързване на хидравлична система състояща се от 
      електродифузионни тръби и фитини в това число: 
      трипътни кранове – 2 бр, филтър – 1бр., бързи връзки 
      и накрайници – 2 бр. на фирма ARAG – Италия и PVC маркучи с 
      пластмасова спирала с дължина 3,5m – 2 бр. 
 

III. При проявен интерес от ваша страна екип на MADARA AGRO Ви 
     посещава в удобно за вас време. 
 

IX. След посещението, Ви се изготвя подробна конструктивна 
     документация и ценова оферта. 
 

 X. След съгласуване на ценовата оферта от двете страни, 
      MADARA AGRO пристъпва към изпълнение на реконструкцията. 
 

XI.  Реконструкцията Ви, се извършва в рамките на 45 работни дни 
 от подписването на договора. 
 

 Гаранция на реконструкцията: 3 години, съгласно нашите условия, 
          посочени в „Гаранционната карта”. 
 

  Екипът на MADARA AGRO остава на ваше разположение! тел.:  0700 100 57 
                моб.: 0885 990 503 

 

 
АГРО БАЗИ 

 

 
гр. Шумен          9700 
бул. “Мадара”1 
тел.: 0 700 100 57 
тел./факс: 054 857 345 
моб.:  0885 990 503 
еmail: agrooffice@madaragroup.com 
 
гр. Ст. Загора      6000 
пред летище Ст. Загора 
Калин Стефанов 
тел./факс: 042 230 294 
моб.:  0885 906 130 
еmail: k.stefanov@madaragroup.com 
 
гр. Бяла               7101 
обл. Русе, ул. ”Васил Априлов” 43 
Гара Бяла (зад бензиностанция 
ЛУКОЙЛ), 
Стефан Кузманов 
моб.: 0885 535 220 
e-mail: 
s.kuzmanov@madaragroup.com 
 

 
 гр. Добрич           9300 
бул. „25 Септември” 
(срещу вход на СК „ПРОСТОР”) 
Стоян Малчев 
моб.: 0882 663 193 
e-mail: agrooffice@madaragroup.com 

гр. Видин            3700 
Свободна зона - Видин 
Виктор Наков 
моб.: 0885 284 401 
e-mail: v.nakov@madaragroup.com 
 
гр. Пловдив        4000 
ул.”Отдих” 10, 4180 Хисаря 
Стоян Вълчев 
моб.: 0884 331 717 
e-mail: s.valchev@madaragroup.com 
 
гр. Силистра      7500 
ул.”Отец Паисий” 11, 7650 Дулово 
Вели Яшар 
моб.: 0888 886 583 
e-mail: v.yashar@madaragroup.com 

 
 
 


