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ГРУПА ЛИНТЕР партьорски дружества
Трансортни системи,
Усройства за преработка на
минерали

Елементи за транспортни
системи

Услуги в минодобива

Mining

Услуги в минодобива

Проектиране

Международна търговия

BPL

Maghreb

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
ПРОМИШЛЕНОСТ
СКАЛНИ
СУРОВИНИ

ПРОИЗВОДСТВО
НА ЦИМЕНТ

МИННА И
ДОБИВНА
ПРОМИЯЛЕНОСТ

ЕНЕРГЕТИКА

ХИМИЧЕСКА
ПРОМИЯЛЕНОСТ

МЕТАЛУРГИЯ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОЛДИНГА
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Оферта
A. Проектиране и производство
на транспортни системи
Продуктовите позиции предлагани от нас транспортни
ленти:
•

ленти

•

kофови ленти

•

стъргални ленти

•

охловни ленти

•

събирателни ленти

•

гравитаци ленти

B. 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.
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C. 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

D. Производство на
метални конструкции и
брокерски услуги

E. 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
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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.
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