
 

 

 

 
“EEPC INDIA” (Съвет за насърчаване на износа 
на инженерингови продукти в Индия) към 
Министерството на търговията и 
промишлеността е първостепенен орган за 
подпомагне на търговията и е лицето на износа 
на индийското инженерство в продължение на 
шест десетилетия. 
 
 
 

 
 

 
“CHOLA TURBO STEAM TURBINES” е създадена 
през 2001 г. и тази малка семейна компания се 
превръща в един от най-големите 
производители на парни турбини в света. С 
повече от 500 инсталации в 37 различни 
държави, CTMI доказва своята смелост чрез 
огромен успех и многобройни удовлетворени 
клиенти. Те са единствената индийска 
компания, която редовно доставя парни 
турбини за САЩ и Европа и единствената 
частна компания,  доставяла турбини за атомна 
електроцентрала. 
 

 

 
 
“VINODRAI ENGINEERS” е специализиран 
производител и глобален доставчик на машини 
за ротационно формоване, отливки и готови 
проекти от Индия. Успешно са инсталирали 550 
заводи за производство за клиенти в над 65 
държави. 
 
 
 
 

 

 
“EXZELL EXIMS” е производител и износител на 
автомобили, трактори, локомотиви, 
металорежещи машини, прецизно обработени 
компоненти, земекопни части и домакински 
уреди. 
 



 

 

“PARASON MACHINERY” е 45-годишна компания 
и един от водещите производители и 
износители на оборудване за подготовка на 
запаси и резервни части. Parason се радва на 
вътрешен пазарен дял от 75% и износ в повече 
от 52 страни по света. 
 
 
 

 

 
“R. L. STEELS & ENERGY” е един от водещите 
заводи за легирана стомана в западна Индия и е 
специализиран в производството на 
въглеродни, легирани и специални стоманени 
продукти. Тези продукти са основна суровина 
за автомобилната, инженерната и ковашката 
промишленост. RLSEL разполага с отлична 
технология, инфраструктура, 
висококвалифицирани професионалисти и се 
конкурира с най-добрите в стоманодобивната 
индустрия. 
 

 

 
“QUALITY GEARS” произвеждат различни видове 
зъбни и звездни колела, зъбни ремъци и други. 
Те се занимават с персонализирани решения за 
енергетиката, пластмасите, опаковките и 
инфраструктурните индустрии с 
международни клиенти, базирани в Европа, 
Америка и Китай, както и широка база от 
клиенти в Индия. Те помагат на своите клиенти 
от етапите на разработка до серийно 
производство. 
 

 

 
“ANJALI T. PRECISION” е водещ производител на 
прецизно обработени и шлифовани 
компоненти от 1989 г. насам. Техният бизнес е 
съсредоточен главно върху производството и 
доставката на компоненти за автомобилната, 
аерокосмическата, селскостопанската и 
строителната индустрия . 
 
 

 

 
“YESHWANT INDUSTRIES” е специализирана 
компания в машинно изрязване на тръби, 
роботизирани заваръчни приспособления и 
други. Тяхната сила е в иновациите с 
конкурентна цена, навременна доставка и 
гарантирано качество. 
 



 

 

„HOLANI BEARINGS (HBL)” е създадена 
предимно като компания за производство на 
лагери през 2007 г. като днес разполагат с най-
съвременните собствени машини за 
струговане, фрезоване, оформяне и шлифоване. 
Те произвеждат и изнасят сферични, 
цилиндрични, иглени, конусовидни и сачмени 
лагери, както и прецизно струговани 
компоненти за земекопна, строителна и 
памукопреработвателна промишленост в 9 
страни по света. 

 

“MARATHWADA AUTO COMPO” - компания, 
създадена през 1997 г., е част от Applied 
Innovation and Technology Group. Група. Те са 
пионери в областта на електрическите 
превозни средства. Заедно с това има 
присъствие в областта на тежко производство 
за земекопни превозни средства и 
селскостопански инструменти. Компанията има 
износ за САЩ, Германия и Обединеното 
кралство. 
 

 

 
“WISENT INFRATECH” е един от водещите 
производители и износители на сондажни 
машини за водни кладенци / платформи, 
минни машини / и техните аксесоари, 
разположени в Гуджарат, Индия от повече от 40 
години. 
 

 

 
„BESTOMECH INDUSTRIES” създадена през 1991 
г. със седалище в Коимбаторе, Южна Индия, е 
утвърден лидер във всички продукти за 
предаване на мощност. Bestomech печели 
уважавана позиция на вътрешния пазар с дял 
от 75%, както и на международните пазари 
(25%) чрез доставяне на качествени продукти, 
ангажираност към клиентите и непрекъснати 
технологични иновации. 
 

 

 
„SANJAY TECHNO PRODUCTS” е производител 
на разнообразие от шприцовани пластмасови 
части за автомобили, домакински уреди и 
мебели, както и метални спирачни челюсти. 
Въпреки че по-голямата част от бизнеса е 
вътрешен, те обслужват и клиенти в страни 
като Южна Африка, Индонезия, Малайзия, 
Нидерландия и САЩ. 
 



 

 

 
Създадена през 1996 г., “RIMACO” се занимава 
с проектирането и производството на 
шлифовъчни машини с двоен диск. 
 

 

„FENWICK AND RAVI”е водеща компания за 
металообработващи машини, създадена през 
1990 г. в Бангалор. Продуктите на FAR имат 
приложение в различни видове индустрии 
като автомобилния мобилен сектор, 
отбраната, железопътния транспорт, 
аерокосмическата промишленост, 
машиностроителната индустрия и др. От 2004 
г. насам FAR изнася продуктите си в страни 
като България, Италия, Франция, САЩ, 
Великобритания, Китай, Тайван, Корея, 
Бразилия, Мексико и други. 

 

 
 
„JAMPOW FABRICATORS е един от най-добрите 
производители на разнообразни компоненти 
от световна класа с отличен производствен 
завод в Махаращра, Индия. JAMPOW 
FABRICATORS изнася произведени компоненти 
по целия свят за индустриитр за нефт и газ, 
както за помпи и багери. 
 

 

 
 
„APAX AUTOCOMPS” се отличава с дизайна, 
разработването, производството и маркетинга 
на трансмисионните си компоненти. Всички те 
са подложени на термична обработка или чрез 
процес на газова карборизация или 
индукционно закаляване според изискванията. 
 
 

 

 
„DENFAB CONSULTING ENGINEERS” е компания, 
създадена през 2004 г. в Мумбай, Индия с опит 
в различни индустрии като 
автомобилостроене, производство, нефт и газ, 
аерокосмическа индустрия и отбрана и други. 
 
 
 
 



 

 

 
„SIGMA TOOLINGS INDIA” е един от най-добрите, 
доверени и надеждно персонализирани 
производители на инструменти от висок клас с 
отличен производствен завод в Махаращра, 
Индия. Sigma е група с разнообразни 
възможности в областта на прецизното 
инженерство и се стреми да разработва както 
стандартни, така и персонализирани 
патентовани артикули.  
 
 
 

 

„S S NATU PLASTICS & METALS” има опит от 32 
години в проектиране, разработка и 
производство на продукти на различни места в 
Индия, САЩ и Китай. 
Производствените дейности включват: 
двигатели и контролери за електрически 
превозни средства (велосипеди, скутери, 
триколки), вентилатори, помпи, двигатели за 
дроновe, системи за генериране на вятърна 
енергия, вихровотокови спирачки, соларно и 
LED осветление и много други. Екипът на SSN 
следва философията „трите нули”: нулева 
корупция, нулева толерантност към дефекти и 
нулево отрицателно влияние на тяхното 
производство и продукти върху околната 
среда. 
 
 

 

 
„TECHNOCRAFTS SWITCHGEARS” е утвърден 
производител на разпределителни панели от 
1990 г. Насам. 
 
 
 
 

 

 
„BRUSHLESS MOTORS INDIA” е компания от 
групата на BMC USA, които са пионери в 
безчетковите двигатели. Стартира през 2017 г., 
за да предлага специални продукти и решения 
за контрол на движението в различни области 
като слънчева енергия, промишленост, 
отбрана, авиация, медицина, автоматизация и 
роботика, автомобили и други. 
 

 

 
„BPG PARAMOUNT INTERNATIONAL” изнася ново 
и употребявано оборудване за земекопни 
работи. Компанията е водещ износител от 
Индия, представящ минно оборудване, тежко 
строително оборудване, селскостопанско 
оборудване, търговски превозни средства, 
резервни части, приспособления и други. 

 
 

 



 

 

 
„CAPITAL ENGINEERING CORPORATION” е водещ 
производител и износител на широка гама от 
прецизни шпиндели за различни машинни 
приложения, като шлайфане, фрезоване, 
пробиване и много други.  
 

 


