
 

 
 

AUSSENWIRTSCHAFT 

СТОПАНСКА МИСИЯ  

МАШИНОСТРОЕНЕ И МЕТАЛООБРАБОТКА 

СОФИЯ, 27 СЕПТЕМВРИ 2022 |  ХОТЕЛ HYATT |   

13:30-18:00ч 

УЧАСТНИЦИ  

ФИРМА ДЕЙНОСТ ТЪРСИ 

 

APV TECHNISCHE 

PRODUKTE GMBH 

 

 
 

 

www.apv.at 

 

 

Производител на селскостопанска 

техника  

 

 

APV Technische 

Produkte GmbH е 

австрийски 

производител на 

машини за 

разпръскване, 

сеитба и обработка 

в селското 

стопанство.  

 

 

 

 

ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ за 

метални компоненти до 500 кг 

Обработка на метал, рязане, огъване, 

заваряване 

Прахово покритие 

Кабелен монтаж 

Насищане на платки, сглобяване и 

изпитване 

Хидравлични цилиндри 

 
AHT COOLING SYSTEMS 

GMBH 

 

www.aht.at/ 

Производство на рекламни хладилници и 

фризерни системи за дълбоко 

замразяване 

ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ за 

 

- Кабели & конфекциониране на кабели  

- Алуминиеви профили 

- Дълбоко изтегляне на пластмаси  

- PVC екструзионни профили 

- Стъкло & конфекциониране на стъкло 

- Опаковки (EPS, дърво, кашони и 

картонени кутии, лепящи ленти) 

- Телени изделия като 

решетки/кошници 

- Медни и алуминиеви тръби  

- Доставчици на пластмасов гранулат 

- Щанцовани/огънати детайли от метал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wko.at/aussenwirtschaft
https://www.apv.at/
http://www.apv.at/


  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANKSTAHL ROHR 

UND STAHLHANDELS 

 

 

www.thesteel.com/bg 

 

 

 

 

 

Търговия с изделия от горещо и студено 

валцована стомана, инструментална и 

неръждаема стомана, богат асортимент от 

сортов прокат, шевни и безшевни тръби, 

ламарини, квадратни и правоъгълни 

профилни тръби, както и ЕВРО профили и 

чугун. 

 

 

 

 

 

ТЪРСИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ 

PÖTTINGER 

LANDTECHNIK GMBH 

 

 
 

www.poettinger.at/ 

Компоненти за селскостопански машини 

 

 

Семейната фирма PÖTTINGER с почти 150 

год. история произвежда 

селскостопанска техника:  

почвообработка (плугове, роторни брани, 

култиватори, сеялки), техника за 

обработване на зелени площи (косачки, 

роторни сеноразпръсквачи, роторни 

сеносъбирачи, самотоварещи се 

ремаркета и преси за кръгли бали). 

В областта на самотоварещите се 

ремаркета фирма PÖTTINGER е световен 

пазарен лидер.  

 

ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ за 

 

заварени и монтажни конструктивни 

групи по предварително зададени 

чертежи, обработване на повърхностите 

–  електрополиране, прахово 

боядисване. 

 

Освен това се търсят доставчици, които 

могат да доставят кабелни снопове, 

трансмисии, цилиндри и т.н. 

 

 

 

 

 
 

SOLARFOCUS 

 

www.solarfocus.com 

Фирма SOLARFOCUS е един от водещите 

европейски производители на котли на 

пелети, дървесен чипс и дърва в 

класовете на мощност 10-300 kW, както и 

на термични соларни колектори и 

топлинни помпи. 

 

 

 

Фирма SOLARFOCUS търси партньорски 

фирми (дистрибуционни партньори, 

инсталатори, търговци на едро, 

проектантски бюра, архитекти). 

 

 

 

 

http://www.thesteel.com/bg
https://www.poettinger.at/
http://www.poettinger.at/


  
 

  

 

 

 
 

TROPPER MASCHINEN 

UND ANLAGEN GMBH 

 

 

https://www.tropper.at/ 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МОБИЛНИ СИСТЕМИ 

ЗА СМИЛАНЕ И СМЕСВАНЕ И 

АВТОЦИСТЕРНИ 

 

- Мобилни системи за смилане и 

смесване 

- Автоцистерни за дървени пелети, 

фуражи, прахообразни материали 

(фиксирани каросерии, сменяеми 

каросерии или ремаркета) 

-Tropper ON-Board претегляне на 

автоцистерните с калибриране с клас на 

точност 3 

 

 

 

 

ТЪРСИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ  

 

 

 

ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ 

 

(метални части, заваръчни конструкции) 

 

 

https://www.tropper.at/
https://www.tropper.at/img/news/KlingerMuehle.JPG

