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Фирма: Допълнителна информация: 

 

 

Andritz AG 

www.andritz.com/separation 

  

 

 
ANDRITZ SEPARATION е световният лидер в областта на сепарирането, с 
най-задълбочени познания, най-широки технически ресурси и най-
цялостни решения за обслужване.  

За повече от 150 години фирмата е помогнала на своите клиенти да 
посрещнат световните екологични, енергийни, здравни и хранителни 
предизвикателства, като използва богатия си ноу-хау за създаване, 
проектиране, имплементиране и поддръжка на иновативни решения за 
разделяне. Решавайки тези фундаментални предизвикателства, ANDRITZ 
SEPARATION създава устойчива във времето стойност и задвижва 
растежа на всяка индустрия, която обслужва.  

 

 

 

AUMA 
Armaturenantriebe 
GesmbH 

www.auma.com       

 

От 50 години AUMA развива и произвежда електрически задвижващи 
устройства и скоростни кутии и днес е един от водещите производители в 
бранша. 

Eнергетика, водна индустрия, петрохимия и потребители от най-различни 
индустриални области се доверяват на високо технологичните продукти 
на AUMA.   

2 300 служители, 30 офиса по цял свят. Модулна продуктова концепция.      

 

 
 

Auro Austria GmbH 

www.auroaustria.com  

 

Фирма Auro Austria GmbH се занимава с търговия на едро с пластмасова 
арматура, пластмасови фасонни части и тръби, произведени от най-
различни пластмаси – като например PP, PE, PVC, PVDF, ECTFE. 
Започналата дейността си през 1985 г. като малко семейно предприятие 
фирма Auro Austria междувременно се е превърнала в основен австрийски 
дистрибуционен партньор на някои именити фирми като AGRU, ASAHI 
Yukizai, WIDOS, Munsch и HOKA. 
 
През годините местата за извършване на търговска дейност се увеличиха. 
За разработването на източноевропейското пространство през 1990 г. към 
тях се присъединиха още Чехия (Бърно) и Унгария (Будапеща). 13 години 
по-късно, през 2003 г. беше основана третата дъщерна фирма, чието 
седалище е в България (София). 

 

 
Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme 
GmbH 
www.georgfischer.com  

 

Три изделия, едно предприятие: ГФ е предпочитан партньор за сигурен 
транспорт на течности и газове, леки отливки компоненти за превозни 
средства и за високо прецизни производствени технологии.   

http://www.auma.com/
http://www.auroaustria.com/
http://www.georgfischer.com/
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INAUT Automation GmbH 
www.inaut.net  

 

 

Фирма INAUT Automation GmbH доставя цялостната електротехника, 
измервателна, управляваща и регулираща техника за съоръжения в 
областта на техниката за опазване на околната среда. 
 
С продукта си invilution фирма INAUT предлага най-високо развитата 
система за управление на съоръжения за опазване на околната среда. 
Съобразеният оптимално по отношение на разходите с индивидуалните 
нужди на клиентите асортимент се простира от консултирането, 
проектирането и реализирането на проекти до изграждането на 
електроразпределителни устройства, въвеждането в експлоатация и 
техническото обслужване.  
 
Като мобилно или изгодно решение за автоматизация фирма INAUT 
предлага системата Mandy. Управлението се извършва на място и 
съоръжението се обслужва чрез интернет браузер. За тази цел може да се 
използва всеки уред с интернет достъп – смартфон, таблет или 
персонален компютър.    

 

 
MTA Messtechnik GmbH 
www.mta-messtechnik.at  
 
 

Оптимизацията на хидротехническите системи, както и тяхното 
измервателно-техническо наблюдение, локализиране и почистване, е 
сферата на дейност на фирма MTA Messtechnik GmbH от 1985 г. 
 
Фирма MTA Messtechnik разработва, произвежда и продава устройството 
MTA Pipe-Inspector® за безжична видеоинспекция на тръбопроводи с 
интегрирана функция за локализиране на течове, което е подходящо за 
приложение в питейни и отпадни води, водноелектрически централи и в 
индустрията. 
 
WCS - Water Control Systems®, едно решение за дистанционно 
наблюдение на съоръжения за питейни и отпадни води, уреди за 
локализиране на течове, проводници и магнитни полета, системи за 
видеоинспекция, както и оборудване и услуга за почистване на напорни 
тръбопроводи за питейни и отпадни води (система за почистване с въздух 
и вода LW87). 

 

 
 

Pipelife Austria GmbH & 
Co KG 
www.pipelife.at  

 

Компанията Пайплайф е един от водещите световни производители на 
пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, 
газоснабдяване и напояване отговарящи на всички европейски норми и 
стандарти. 
 
Фирма "Пайплайф България" ЕООД част от Компанията "Пайплайф" с 
централа в Австрия е дъщерна фирма на"Винербергер" - Австрия 
 
Дейността на Пайплайф е насочена към постоянно усъвършенстване на 
продуктите и разширяване на производството и търговското 
разпространение. Системите Пайплайф намират успешно приложение 
както в общинския и индустриален сектор, така и в частното строителство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
http://www.mta-messtechnik.at/
http://www.pipelife.at/
http://www.wienerberger.com/
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Schiebel Antriebstechnik  
GmbH 
www.schiebel-actuators.com  

 

 

От почти 60 години SCHIEBEL Antriebstechnik е водеща фирма в 
производството и разработката на електрически задвижки в Австрия. Днес 
със своите вече над 30 международни пласментни партньори и 6 клона 
фирма SCHIEBEL се е превърнала в един от водещите доставчици на 
електрически задвижки в света.  
 
Фирма SCHIEBEL предлага на клиентите си всичко от една ръка – от 
разработката през производството и монтажа до сервизното обслужване. 
Чрез тясното и непрекъснато сътрудничество с дългогодишните клиенти 
се разработват нови и иновативни продукти. 

 

 

 

Sulzer Austria GmbH 

www.sulzer.com      

 

 

 

Зулцер предлага голям избор на помпи и принадлежащи съоръжения за 
добива и транспорта на вода, както и пречистването на отпадъчни води за 
общини и индустрията.  

 

 

 

 

 

Tiroler Rohre GmbH 

www.trm.at     

 

 

 

Групата Duktus разработва, произвежда и реализира на пазара 
висококачествени тръбни системи от ковък чугун. Предприемаческата 
група произхожда от германската фирма Buderus Gussrohrtechnik във 
Вецлар и Tiroler Röhren- und Metallwerke в Хал, Австрия. Историята на 
чугунените тръби във Вецлар датира от 1901 г., а в Хал производството 
им започва през 1947 г. 

 
Фирма Duktus се нарежда сред най-големите производители на тръбни 
системи от ковък чугун със специално свързване BLS®-/VRS®-T за 
следните области на приложение: 
• Снабдяване с питейна вода и отвеждане на отпадните води 
• Безизкопен монтаж 
• Сняг 
• Турбини 
• Пожарогасителни системи 
• Рудодобив 

 

 
 

 
 
USF Water Purification 
GmbH 
www.usf-water.com  

 
 

USF Water Purification е единствената австрийска компания, която 
предлага системи за пречистване на водата за фармацевтичната 
промишленост. 

 

 

http://www.schiebel-actuators.com/
http://www.sulzer.com/
http://www.sulzer.com/
http://www.usf-water.com/

