
Логистичният център на Liebherr е реализи-
ран на 80 000 кв.м. Посредством изграден 
тунел с транспортна лента логистичният 
център е свързан със завода на компания-
та, който се намира в съседство. Целият 
индустриален комплекс е разположен в 
непосредствена близост с автомагистрала 
"Тракия", на територията на Индустриална 
зона "Марица", която е част от "Тракия ико-
номическа зона". 

Важни изисквания при обекти от този тип 
са дълготрайност, устойчивост и висок 
хидравличен капацитет. Отводнителната 
система ACO Monoblock RD е оптимално 
решение при зони с високи динамични 
натоварвания като логистични и индустри-
ални бази. 
На изискването за здравина и висок хидра-
вличен капацитет отговаря и системата за 
точково отводняване ACO Combipoint. 

Системата разпределя натоварването върху 
повърхността на преминаване и по този 
начин остава наравно с нивото на асфалта 
като предоставя сигурност и комфорт на 
преминаване. 
В логистичния център на Liebherr е инста-
лирана и системата за линейно отводнява-
не ACO MultiDrain, предоставяща широк 
избор на ширини, защитни ръбове и решет-
ки. V-образното сечение на улея гарантира 
оптимална хидравлика и самопочистващ 
ефект.
Част от отводнителните решения на проекта 
са и уплътненията за преминаване на 
тръби ACO Aplex, устойчиви на корозия и с 
широка гама външни профили за премина-
ващи тръби.
Новият логистичен център на "Либхер 
Хаусгерете Марица" спечели награда в 
категория "Производствени и логистични 
сгради" на националния конкурс "Сграда на 
годината 2016".

Логистичен център Liebherr, с. Бенковски 
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ACO Продукти:
ACO Monoblock RD - монолитни 
отводнителни улеи
ACO Combipoint - точкови оттоци
ACO MultiDrain - универсална 
отводнителна система 
ACO Aplex - уплътнения за преминаване 
на тръби

Проект: Логистичен център за готова 
продукция и следпродажбен сервиз
Местоположение: с. Бенковски,  
област Пловдив 
Възложител: "Либхер Хаусгерете Марица" 
ЕООД,  
Проектант: "Линднер Имобилиен 
Мениджмънт" ЕООД с подизпълнител 
"Стивън Лийч Асосиейтс България" ООД
Изпълнител: "Микс Констръкшън" ООД

Година на изпълнение: 2015

Информация за проекта

Ревизионна шахта на отводнителен улей ACO Monoblock

ACO Monoblock RD - монолитни отводнителни улеи

ACO Combipoint - точкови оттоци


