
Фирмите и техните продукти  

Austria Showcase Водна Инфраструктура 

14 – 15 ноември 2017 г. 
 
 

 

- 1 - 

Фирма: Допълнителна информация: 

 

 

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.      

 

 
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.   

 

 
INAUT Automation GmbH 
www.inaut.net  

 

 

INAUT Automation е специализирана за електризирана измервателна, 
управленска и регулираща техника за съоръжения за околната среда.    

 

 

 
MTA Messtechnik GmbH 
www.mta-messtechnik.at  
 
 

 

Предлагаме Ви сервис и продукти за питейна и отпадъчна вода, за 
промишлеността и техника за околната среда. 

Оптимизацията на хидротехнически системи, тяхната инспекция, контрол, 
засичане и почистване е от 1985 в нашето портфолио. 

Технологичен лидер в развиването на специализирани услуги, уреди и 
измервателни системи. 

 

 

Maschinen-Umwelttechnik-
Transportanlagen GmbH 

www.m-u-t.at  

 

Извозването на отпадъци и обработката на твърди и течни отпадъци от 
най-различно естество представлява за градовете и общините големи 
логистични, технически и организаторски предизвикателства.  

M-U-T предлага цялостни решения за тези проблеми.       
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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. 
 

 

 

 

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 

 
 

http://www.pipelife.at/
http://www.wienerberger.com/
http://www.sulzer.com/
http://www.sulzer.com/

