
 
  

КОМПАНІЇ УЧАСНИКИ 

 

 

 

Saubermacher Dienstleistungs AG 

Пан Петер Шмід 

Т +43 59 800 5000 

Е office@saubermacher.at  

W www.saubermacher.at  

 

 

Компанія Saubermacher є надійним партнером у питаннях переробки відходів. 

Завдяки постійному вдосконаленню та новітнім технологіям створюються рішення 

для утилізації відходів на основі різних потреб - для громадян, муніципалітетів та 

компаній.  

Компанія Saubermacher пропонує свої послуги з переробки небезпечних відходів, 

утилізації великогабаритних відходів, усунення засмічень каналізації від 

прочищення труб до прочищення самої каналізаційної мережі.  

 

 

Commend Österreich GmbH 

Пан Андреас Грдлічка 

Т +43 1 715 30 79 

E office@commend.at  

W www.commend.at  

 

Компанія Commend Österreich GmbH є провідним розробником інтегрованих 

систем, які забезпечують безпеку, контроль та коммунікацію на найвищому рівні, 

та одним з найбільших у світі постачальників систем зв’язку та звукофіксації.  

Компанія Commend Österreich GmbH пропонує рішення, які використовуються в 

громадських будівлях, на промислових підприємствах та в аварійних системах 

громадського транспорту. 

Системи Commend забезпечують підтримку, коли потрібна ефективна та всебічна 

комунікація та інтеграція з іншими системами безпеки. 

 

 

Klinger Fluid Control GmbH 

Пан Грегорж Дабровскі 

Т +43 2252 600-0 

Т +43 664 5406894 

Е office@klinger.kfc.at  

W www.klinger.kfc.at  

 

 

Компанія KLINGER Fluid Control є надійним виробником високоякісної арматури 

для комунальних підприємств, систем теплопостачання, промисловості, 

інфраструктури та інших галузей. 

Компанія KLINGER Fluid Control пропонує запірну регулюючу арматуру для 

енергетичної, нафто-газової, хімічної, паперово-целюлозної, фармацевтичної, 

харчової промисловості, транспорту та комунальної інфраструктури.   

 

 

Diehl Metering GesmbH 

Пані Анна Повстанюк  

Т +43 1 716 70-0 

Е info-dmat@diehl.com  

W www.diehl.com  

 

Компанія Diehl Metering GesmbH пропонує Smart-модулі для автоматичного 

зчитування показників лічильників, детекції витоків на тепломережах, оптимізації 

електромереж та систем водопостачання.  

Компанія зацікавлена у співпраці з підприємствами водопровідно-каналізаційого 

господарства, теплопостачання, спорідненими організаціями, інжиніринговими, 

проєктними та будівельними компаніями. Крім того, компанія зацікавлена у 

співпраці з монтажними фірмами, які працюють в проєктах водо- та 

теплопостачання та в спільних девелоперських проєктах.  

 

 

Donau Chemie Aktiengesellschaft 

Пан Антал Браунеккер 

Т +43 1 711 47-0 

Е office@donau-chemie.com  

W www.donau-chemie.com  

 

Компанія Donau Chemie пропонує інноваційні рішення для підготовки питної води 

та очистки стоків, а також спеціалізовані рішення для промисловості. 

Компанія Donau Chemie пропонує неорганічні основні хімікати для промисловості. 

Продукція компанії постачається багатьом відомим австрійським та міжнародним 

компаніям. Партнери компанії цінують її надійність, лояльність, технічну 

компетентність та її хімічне ноу-хау. 

 

 

Enerox GmbH 

Пан Філіп Боцек  

T +43 2236 379 000 -0 

E info@cellcube.com  

W www.cellcube.com  

 

Компанія Enerox GmbH є лідером галузі накопичення енергії. Система зберігання 

енергії CellCube забезпечує чисту і без шкідливих викидів енергію. Широкі 

температурні допуски та легке транспортування, дозволяють системі вписатися у 

будь-який регіон, завдяки своїй модульній конструкції. 

Компанія Enerox GmbH пропонує свій продукт CellCube, який застосовується для 

акумулювання енергії в енергетичній галузі та відновлювальній енергетиці, для 

зарядки електромобілів і т.д.  
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Kohlbach Energieanlagen GmbH 

Пан Максим Савченко 

Т +43 4352 21 57-0 

Е office@kohlbach.at  

W www.kohlbach.at  

 

 

Компанія Kohlbach Energieanlagen GmbH виробляє котельне обладнання для 

виробництва теплової та електричної енергії.  Обладнання, яке виготовляє фірма 

Kohlbach дозволяє використовувати всі види відходів деревопереробної 

промисловості.  

Компанія Kohlbach Energieanlagen GmbH пропонує котельне обладнання та 

опалювальні системи потужністю від 400 до 15000 кВт, які адаптовані до 

індивідуальних вимог замовника. 

 

 

UNTHA shredding technology GmbH 

Пан Райнгард Фаннінгер 

Т +43 6244 70 16-0 

E info@untha.com  

W www.untha.com  

 

 

Компанія UNTHA пропонує високоякісні, довговічні та, перш за все, надійні 

подрібнювальні машини, які відповідають останньому слову техніки.  

Компанія пропонує різноманітний асортимент подріблювальниз машин для будь-

якої сфери застосування - від дрібних подрібнювачів деревини до промислових 

високоефективних подрібнювачів, які використовуються в сфері вторинного 

використання ресурсів. 

 

 

Hargassner GmbH 

Пан Штефан Копп 

T +43 7723 5274-0 

E office@hargassner.at  

W www.hargassner.com  

 

Компанія Hargassner GmbH займається розробкою, виробництвом та продажем у 

всьому світі систем опалення на пелетах, деревних трісках та колодах, а також 

відповідних аксесуарів.  

Компанія пропонує котельне обладнання, яке працює на відновлювальних 

джерелах енергії в діапазоні потужностей до 330 кВт на один котел або до 2 МВт 

для каскадних рішень. 
 

 

Wolf Systembau GmbH 

Пан Віталій Кондратенко 

Т +43 7615 300-0 

E mail@wolfsystem.at  

W www.wolfsystem.com  

 

 

Компанія Wolf Systembau Austria виготовляє збірні будинки, будівлі для 

сільського господарства, промисловості і торгівлі, а також опалубку для круглих 

резервуарів і є однією з найефективніших компаній у своєму секторі.  

Компанія пропонує послуги з будівництва очисних споруд, забірників дощової 

води, резервуарів питної води, пожежних резервуарів, складських приміщень, 

ангарів, корівників, свинарників, пташників, конюшень, сховищ гною, реакторів-

ферментерів біогазових установок, силоси для тирси і стружок, силоси для 

біомаси, силоси для сипучих матеріалів і т.п. 

  

 

IFE Aufbereitungstechnik GmbH 

Пан Гайнц Пашер 

Т +43 732 661749-0 

Е office@uniconsult-wick.com  

W www.ife-bulk.com  

 

Компанія IFE є одним з провідних світових виробників вібраційних конвеєрів, 

просіювальних машин та магнітних сепараторів. 

Компанія пропонує підйомно-транспортні та просіювальні машини, а також 

магнітні сепаратори для переробки відходів, а також для гірничодобувної та 

металургійної промисловості.  

Крім того, компанія шукає в Україні партнерів для організації структури збуту своєї 

продукції.   

 

 

AAT Abwasser- und Abfalltechnik 

GmbH 

W www.aat-biogas.at  

Партнер в Україні:  

фірма MNC Group Ltd 

Пан Юрій Моісеєнко 

Т +38 095 3216131 

Е business@mnc.in.ua  

W www.biogas-mnc.com  

 

Компанія AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH будує біогазові установки, які 

використовують залишки продуктів харчування, цукрових буряків, органічних 

відходів, картоплі, осаду стічних вод, патоки, макухи, оливок, жиру, хліба та 

багатьох інших субстратів, для отримання відновлювальних джерел енергії.  

Компанія AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH пропонує повний комплекс 

послуг з підготовки та обробки промислового та комунального мулу, органічних 

відходів, сільськогосподарських субстратів та відновлюваної сировини. 
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