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ГРУПА ЛИНТЕР ПАРтьоРски дРУжествА 

Mining

BPL

Maghreb

ТрансорТни сисТеми,
УсройсТва за прерабоТка на 

минерали

елеменТи за ТранспорТни 
сисТеми

УслУги в минодобива

УслУги в минодобива

проекТиране

междУнародна Търговия

сТроиТелсТво и модернизация 
на обекТи

промишлена
авТомаТизация

Групата води своето начало от малък семеен бизнес, основан през 1988 г. 
В град Волбром. Системното развитие, опитения персонал ни помогна да 
се създаде група Linter, която непрекъснато  разширява  своята офертата 
в следните отрасли, предлагащи цялостни решения за наши партньори в 
страната и чужбина
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осНовНи отРАсЛи, 
ЗА които РАБотиМ 

оБЩА иНФоРМАЦиЯ ЗА ХоЛдиНГА

минна и 
добивна 
промияленосТ

производсТво 
на цименТ

промишленосТ 
скални
сУровини

ХимиЧеска 
промияленосТ

меТалУргия

енергеТика
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оФеРтА
ПРоектиРАНе и ПРоиЗводство 
НА тРАНсПоРтНи систеМи  
ПРодУктовите ПоЗиЦии ПРедЛАГАНи от НАс тРАНсПоРтНи 
ЛеНти:

• ленти
• kофови ленти
• стъргални ленти
• охловни ленти
• събирателни ленти
• гравитаци ленти 

ПРоиЗводство НА коНв.коМПоНеНти  

• станции за зареждане и разтошарване на инертни материали 
• натегатени станции за съхранение на ленти 
• конструкции за пренасящи станции 
• направляващи натягащи станции 
• валове 

Ние предлагаме стандартни монтажни възли 
налични в нашата оферта както и проектираме 
специална поръчка на клиента.

A.

B.
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ПРоиЗводство и диЗАйН НА АПАРАтУРА 
ЗА оБоГАтЯвАНе 
и РеЦикЛиРАНе НА МиНеРАЛи 
Линдер А.Д. има опит в разработването и прилагането на сложна технология 
за производство на механична обработка и рециклиране въглерода, както и 
системи за машини и устройства за:
• обогатяване на руни и 
• гравитационна жига, 
• заседници, 
• подготовка на линии и регенерация 

тежки води 
• технологично авансирни филтър-преси

ПРоиЗводство НА 
МетАЛНи коНстРУкЦии и 
БРокеРски УсЛУГи 

ПРодАжБи НА 
УстРойствА, чАсти и коМПоНеНти 
ЗА иЗПоЛЗвАНи в ПРоМиЯЛеНосттА 
(ПРиМеРи ЗА тАкивА ПРодУкти):

• транспортни ленти, 
• Промишлени сита
• двигатели, скоростни двигатели и скоростни кутии
• вентилатори, помпи, инсталации за обезпрашляване

C.

D.

E.
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систеМи ЗА кАчество 
Linter ГРУПА отГовАРЯ НА всички иЗисквАНиЯ zwiАzane 
диЗАйН, ПРоиЗводство, МоНтАж НА ПоддРъжкА, коЯто се 
съдъРжА систеМА ЗА кАчество iSO 9001

МеждУНАРодНА дейНост НА ГРУПАтА

Системно развитие, която ни позволява да разширим последователно naszа 
присъствието на чуждестранните пазари. Имаме партньори в много европейски 
страни и извън Европа водещи пазари, където ние присъстваме,като Турция, 
Мароко, Босна, Германия, Австрия, Франция, Wеgry, Естония, Русия.

НАшите осНовНи ПРедиМствА:
Дългосрочно присъствие на пазара потвърдено от системно развитие Групата 
компании, които предлагат собствени дизайнерски съоръжения - пълен надзор 
на изпълнението от страна на монтаж, пускане в експлоатация всички фази на 
реализация и обучение на персонала. Успешен опит в изпълнението на проекти 
в чужди пазари. собствени компанията - клонове на Групата извън страната.




