
 

 

 

 
 

Форум на австрийски фирми на тема "Транспортна инфраструктура" 
 

17 Март 2010 г., от 9 до 15 часа, София 
 

в хотел Холидей Ин, зала „Витоша”, Бизнес парк София, бул. Александър Малинов 111 
 
 

Следните продукти и услуги ще бъдат представени от австрийските участници: 
 

Пътна 
инфраструктура: 

 безопасност на движението, шумозащитни стени, защита от срутвания, 
падащи камъни и лавини 

 комуникационни системи, системи за извикване на аварийна помощ, 
видео-наблюдение и насочване за паркиране, управление на 
пътникопотока  

 мостови опори и преходи за пътни платна  

 системи за събиране на пътни такси, транспортна телематика, управление 
на трафика  

 светоотразителни материали за пътна маркировка, светодиодни пътни 
знаци и светофари, светодиодно пътно осветление (LED) 

 набивна и пилотнонабивна техника, пробивна и режеща техника  

 изграждане и саниране на канали, тръби и пътища, безизкопно полагане 
на тръби, сух хоросан 

 саниране на пътища, стабилизиране на почви, импулсно уплътняване на 
почви  

 строителни материали 

 строителни работи, консултантски и инженерингови услуги, проектиране 

Железопътна 
инфраструктура: 

 кабелни корита, изравнителни муфени корита  

 системи ж.п. стрелки, задвижващи и контролни устройства  

 вътрешно оборудване на ж.п. вагони, ж.п. гари, летища и метростанции  

 траверси за ж.п. линии, кръстовищни стрелки 

 

Следните австрийски фирми ще присъстват с представител: 
 

Предприятие Предлага Търси 

ALPINA 
Sicherheitssysteme  

Предпазни съоръжения за автомагистрали и скоростни пътища 
(съоръжения за омекотяване на сблъсък, вкл. устройства за омекотяване 
на сблъсък за камиони) 

дистрибутори 

Alpine Bau GmbH 

Извършване на строителни работи като напр. пътно строителство, 
транспортна инфраструктура, енергоснабдяване, oтпадни води, 
пречиствателни станции, снабдяване с питейна вода 

краен клиент 

Betonwerk Rieder GmbH  Шумозащитни стени от бетон с пълнител от дървесни влакна 
партньор за 
предоставяне на 
лиценз 

Deko-Tech Handels GmbH  

Изграждане на фасади и транспортна техника: Deko-Tech – Вашият 
специалист по ламинат 

партньор за 
коопериране 

EDT EURODIMA GmbH  Пълна гама изделия за пробиване и рязане на бетон  дистрибутори 

http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=6913&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=6913&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=111014&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=345&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=54072&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=146576&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg


 

 

 

 
 

Предприятие Предлага Търси 

Evonik Para-Chemie GmbH  Прозрачни шумозащитни елементи за шосета и ж.п. линии краен клиент 

Gmundner Fertigteile  Модулна система за ж.п. прелезни настилки BODAN краен клиент 

Grund-, Pfahl- & 
Sonderbau  

Планиране и изпълнение на проекти във всички области на 
фундаментостроенето: пилоти, подобрявания на почвата, изграждане на 
кладенци, водоотливни системи, стени, анкериране, проучвателни 
сондажи, инжекционни работи, набиване на почвени гвоздеи, 
обезопасяване на скали, предварително напрягане 

партньор за 
коопериране 

Kapsch TrafficCom AG  

Доставчик на иновативни електронни тол-системи (многолентови 

автомобилни потоци) и транспортни телематични системи (транспортната 
безопасност, наблюдение на трафика и електронни системи за управление 
на паркирането) 

дистрибутори 

Kasper Technologie Ltd  

Продукти и методи за строителство и саниране на канали, тръби, пътища, 
промишлени подове, резервоари, безизкопно строителство 

дистрибутори 

Neumann Communications 
Systems  

Комуникационни системи, системи за извикване на аварийна помощ  
високоговорителни системи, системи за евакуация и интерком-системи, 
средства за видео-наблюдение, системи за насочване за паркиране и за 
управление на пътникопотока, енергоспестяващо светодиодно улично 
осветление 

краен клиент 

Reisner & Wolff 
Engineering  

Изграждане на мостове и гражданско строителство: проектиране, 
конструиране, сглобяване и монтаж на мостови опори и дилатации за 
строителни съоръжения 

дистрибутори 

Röfix AG  

Бетон с различно предназначение, вкл. за ниско и пътно строителство, 
като напр. торкрет-бетон; естествен камък; системи за саниране на 
мостове и др. 

краен клиент 

Schimetta Consult 
Ziviltechniker GmbH  

Консултантски услуги за инфраструктурни проекти, мултидисциплинарни, 
цялостни инженерингови услуги в областта на пътната и ж.п. 
инфраструктура: транспортни съоръжения и носещи конструкции 
(мостостроене, надземно и подземно строителство), строителен 
мениджмънт 

предлага услуги и 
ноу-хау 

SSL-Schwellenwerk und 
Steuerungstechnik Linz 

Доставчик на съоръжения (автоматизация, модернизация) и ноу-хау за 
производството на предварително напрегнати бетонни траверси за ж.п. 
линии, тунелни участъци и стрелки 

дистрибутори 

Strabag AG  

Строителни работи във всички области на високото и ниското 
строителство (изграждане на шосета, тунели и ж.п. линии, специализирано 
ниско строителство), разработка на проекти, концепции за експлоатация, 
мениджмънт на сгради и др. видове недвижима собственост 

краен клиент 

SWARCO FUTURIT 
Verkehrssignalsysteme  

Издръжливи и енергоспестяващи светодиодни сигнални и осветителни 
системи: светофари, различни видове пътни знаци, светлини за пътна 
маркировка, железопътна сигнализация, улично осветление 

партньор за 
коопериране 

Terra-Mix 

Саниране на пътища чрез нанасяне на устойчиви на натоварване слоеве; 
стабилизиране на неустойчиви почви; подобряване на почвата; импулсно 
уплътняване на почвата; работна техника и машини (вкл. втора употреба) 
за комунални служби 

краен клиент 

Trumer Schutzbauten  

Иновативни системи за защита от природни опасности, като напр. падащи 
камъни, лавини и обезопасявания на склонове 

дистрибутори 

VAE GmbH  

Ж.п. стрелки, релсови съединения, кръстовищни стрелки, кръстовища и 
цялостни решения за железопътни линии, метро и трамвайни линии; 
предлага системи в областта на стрелките и свързаните с тези системи 
контролни, обезопасителни и задвижващи устройства 

краен клиент 

 

http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=289&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=2449&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=33249&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=33249&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=41227&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=7025&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=13874&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=13874&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=3510&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=3510&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=8597&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=3722&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=3722&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=19114&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=19114&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=1952&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=39936&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=39936&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=32836&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=59174&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg
http://www.advantageaustria.org/awo-marktplatz/awoCompanySearch.do?selectedId=53372&editable=false&action=Details&language=bg&country=bg

