
 

 
 
AUSSEN 

WIRTSCHAFT 

СТОПАНСКА МИСИЯ  

МАШИНОСТРОЕНЕ И 

МЕТАЛООБРАБОТКА 

СОФИЯ, 8 НОЕМВРИ 2018 |  ХОТЕЛ HOLIDAY INN |   

10:00-16:00ч 

 

УЧАСТНИЦИ  

ФИРМА ДЕЙНОСТ ТЪРСИ 

 

CONDOR HIGH TECH 

PARTS 

 

 

 

 

 

www.condor.at 

 

Разработване, производство и 

продажба на метални части 

Фирми, които имат CNC машини  

(3-4-5 осови) и  

предлагат фрезоване, монтаж, заваряване, 

изработка на отливки, леене на пластмасови 

изделия под налягане 

Обработка на ламарина, заваряване на  

алуминиеви конструкции 

 

 

DOG IN THE BOX 

   

 

 

 

 

 

 

 

www.doginthebox.net 

 

Произвеждат сгъваеми клетки за 

кучета 

Металообработващи фирми, които имат 

възможност да обработват алуминий – 

лазерно рязане, огъване, евентуално и 

прахово боядисване. 

 

 

FRANZ RÜBIG & SÖHNE 

GMBH & CO KG 

 

 
 

 

http://www.rubig.com 

 

Фирмата се развива от леярна през 

1946г. до международен доставчик 

на решения от стомана в наши дни.  

RÜBIG Heat Treatment предлага 

професионален опит в термичната 

обработка на стомана и алуминий и  

индивидуални решения за 

специфични изисквания. 

 

Машиностроителни фирми, клиенти за 

своите продукти 

https://wko.at/aussenwirtschaft
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.condor.at_&d=DwMFAw&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=qA07FuLLoKZpGSEu2bJFfjykdFvcHaM0Ds3_CrJkcg4&m=81GtVOcqw4YP13SHCb5FoHi1b13NCUfnWdgI5KQ16Fs&s=B7OH_GaK8zpPibdKOO8H7wCDzJ1mcr1Pg14FpkTRTno&e=
http://www.doginthebox.net/


  
 

  

 

 

RÜBIG Engineering произвежда 

висококачествени плазмени и газови 

пещи.  

RÜBIG произвежда скоби, шпленти и 

други елементи по заявка на 

клиентите.  

 

IMS AUSTRIA GMBH 

 

 
 

https://www.ims-

austria.com/ 

 

Специални стомани - неръждаема 

стомана, калибрована стомана, 

инструментална стомана, 

конструкционна стомана, инженерна 

стомана, тръби и алуминий. Фирмата 

разполага с ок.10 000 тона на склад. 

 

Машиностроителни фирми,  

фирми, които използват различни стомани в 

дейността си 

KRAL AG 

 

 
 

http://www.kral.at/ 

 

Фирма KRAL е производител на 

висококачествени и надеждни 

винтови ротационни помпи с отлични 

смукателни способности и 

минимална пулсация за всички 

видове корабни горива и смазочни 

масла. Фирма KRAL е първият 

производител на компактна и 

икономически атрактивна винтова 

ротационна помпа с магнитен 

съединител. 

 

Търсят крайни клиенти в областта на: 

рафинериите, химическата/пластмасовата 

промишленост, морската индустрия, 

стоманодобивните заводи, нефтената и 

газовата индустрия, електроцентралите, 

котелните инсталации 

 

PÖTTINGER 

LANDTECHNIK GMBH 

 

 
 

www.poettinger.at 
 

Производство на селскостопанска 

техника 

Търсят металообработващи фирми, които 

могат да предложат: заваряване на 

конструкции, огъване и пробиване на тръби, 

пробиване, фрезоване, обработка на 

повърхността 

 

 

 

 

VOGELBUSCH 

BIOPHARMA  

 

 
 

https://www.vogelbusch-

biocommodities.com/en/ 

 

Производство на съдове от хром-

никел 

Доставчици на всички необходими 

материали,  

фирми, предлагащи механична обработка – 

разкрой, рязане, огъване, пробиване и др. 

 

https://www.ims-austria.com/
https://www.ims-austria.com/
http://www.kral.at/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.poettinger.at&d=DwMGaQ&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=qA07FuLLoKZpGSEu2bJFfjykdFvcHaM0Ds3_CrJkcg4&m=3b_RGRhz4jF-dBwkjNOqjFMQQC-SfwvLcXT_ffCdSCk&s=z4Ujy8KK1sahcSHtAR207uqvbFvpZaGgKJCQKO--cEE&e=

