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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УСЛУГИ - REMTECH© Complex и REMTECH© Innovation:
Промишлено обединение REMTECHSTROY Group предлага: Комплексен инженерингов и
технически сервис по поддръжка, превантивна защита, планов и авариен ремонт на
техническото Ви оборудване и техника, пълно покритие на рискове и обезпечение с резервни
части - REMTECH© Complex, включващо:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

24 часов мениджмънт по управление, планиране и комплексно техническото обезпечение на
дейности по експлоатация, ремонт и доставка на резервни части и нестандартно оборудване;
Възможности за участието ни с форми на Джойнт Венчър и др. в съвместни предприятия за
ремонт, поддръжка и производство на скъпо струващо оборудване и детайли REMTECH© JV;
Извършване на ремонт и отстраняване на аварии по голямо-габаритни детайли и
нестандартно оборудване на място, без да се извършва демонтаж и транспортиране до
специализирани заводи REMTECH© Mobile Repair, REMTECH© Cast Iron, REMTECH©
Cementation, REMTECH© Gear и др.;
Внедряване на практически изпитани технологии REMTECH®, ноу-хау и патенти по ремонт,
превантивна защита REMTECH© Protect и иновационна поддръжка на индустриално
оборудване REMTECH© Innovation;
24 часов авариен сервиз и 100% обезпечение при аварии с минимален срок на престой на
техническо оборудване;
Възможности за обезпечение и покритие на финансови загуби от спиране на
производственият процес в следствие на авариране на оборудване и хидро- съоръжения
REMTECH© Risk;
Дейност по мониторинг и вибродиагностика с цел прогнозиране на технически аварии
REMTECH© Monitoring;
Договаряне на схеми за ползване на наши услуги на отложено плащане по лизинг
REMTECH© Leasing, факторинг REMTECH© Factoring и други ;
Оценка и обучение на техническият Ви персонал по решение на инженерни задачи и
експлоатационни проблеми от експерти REMTECH© Curse и REMTECH© Consultation;
Сключване на договори с фиксиран процент от намаление на експлоатационни разходи за
ремонт и поддръжка на техническо оборудване и др. REMTECH© Innovation;
Предоставяне на комплексна гаранция до 2 години при ремонт, монтаж, доставка и
производство на резервни части и оборудване - REMTECH© 2 years;

Очертани ползи при ползване на комплексен инженерен сервис - REMTECH© Complex
предлаган от REMTECHSTROY Group:
Снижаване от 30 до 50% на експлоатационните годишни разходи за ремонт, поддръжка,
доставка на резервни части и загуби от авариен престой на голямо габаритно индустриално
оборудване и техника - REMTECH© Innovation, в основа на:
• Осигуряването от наше специализирано звено на 24 часов авариен сервиз и 100%
обезпечение в случай на аварии - REMTECH© Complex.
• Извършване на ремонт и отстраняване на аварии на място без демонтаж REMTECH©
Mobile Repair.
Технологичните ни възможности по ремонт и обработка покриват усвоени
технологии за ремонт и заварка на чугун REMTECH© Cast Iron, закалени повърхности
във вид на циментирани детайли REMTECH© Cementation, счупени зъби от венци и
зъбни колела на място без демонтаж REMTECH© Gear;
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Внедряване на система за мониторинг и on-line контрол на техническото състояние
на оборудването Ви – водещо до снижаване на обема на аварийни ремонти в година REMTECH© Monitoring;
• Внедряване на наши технологии REMTECH©, ноу-хау и патенти, водещи до:
- намаляване на обема на доставки и складов резерв от вносни резервни части,
обезпечаващи технологичният Ви процес;
- увеличаване на между ремонтният срок на експлоатация на индустриалното Ви
оборудване;
- намаляване обема на необходимите Ви финансови средства и капиталовложения за
ремонт и поддръжка;
• Провеждане на курсове за повишаване на квалификацията на техническият Ви
персонал по експлоатация, поддръжка и ремонт. Модернизация на техническият Ви
парк и оборудване по ремонт REMTECH© Curse и REMTECH© Consultation;
• Внедряване на методика за контролиране и планово планиране в средства, в обем и в
срокове на ремонтни дейности;
• Прилагане на възможности за контролиране и покриване на рискове от загуби,
свързани с аварии и спиране на производственият процес REMTECH© Risk;
• Повишаване на входящият Ви контрол по качество на резервните части;
• Внедряване на методика за оценка на износване на части и оборудване, чрез 48 часово
изпитание и определяне на прогнозен срок на експлоатация.
•

При заинтересованост по отношение на възможности от внедряване или ползване
наши услуги: REMTECH© Complex и REMTECH© Innovation:
Свържете се с нас за извършване на оглед на индустриалното Ви оборудване и
производство с цел запознаването ни със спецификата на:
- производственото Ви натоварване и техника;
- интензивност на експлоатация;
- тип среда;
- вид износване;
- дефекти и вид защита на специализирано оборудване;
- моментно ниво на техническо ремонтно обезпечаване;
- налични на ремонтни технологии,
и на конкретни нерешени технически проблеми посочени от Вашия екип, ще Ви бъдат
предоставени за разглеждане предложения за решаването им.
Предложенията ще включват:
- възможност за комплексно решение на проблемите Ви по експлоатация и поддръжка
на индустриално оборудване и техника с готови решения за внедряване на:
o пакет програми;
o методики и средства;
o технически иновационни решения;
- внедряване на технологии REMTECH®,
- ползване на наши услуги REMTECH®,
предлагани от нас.
След извършеният оглед, ще ви бъде предоставени:
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(1) Пакет готови технически решения, наши технологии REMTECH® и ноу-хау за
внедряване по решение на Ваши конкретни технически проблеми;
(2) Референции: Списък от практически тествани и успешно внедрени технологии
REMTECH® в индустриални предприятия като “Завод за добив на варовик” ЕАД –
гр.Девня, “Кремиковци – Рудодобив” АД, “Каолин” АД- гр. Сеново, “Мини Марица Изток”
ЕАД - гр.Раднево, Мина “Чукурово” АД, “Брикел” ЕАД, ТЕЦ “Брикел”, Национална
Компания “Железопътна Инфраструктура”, НЕК и др.
(3) Референции: Списък на част от патентите, авторски свидетелства и научни
публикации от сферата на нашата дейност.

С уважение:
/инж. Дойчин Ников/
Изпълнителен директор
РЕМТЕХСТРОЙ ® ГРУП
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Уникални и нови за България услуги предлагани от REMTECHSTROY Group:
- REMTECH© Complex
/Комплексен инженерен сервис и 100% обезпечение при аварии на
крупни индустриални предприятия, рудници и други заводи,
включващ пакет услуги предлагани от Remtechstroy Group/;
- REMTECH© JV
/Участието ни във форми на Джойнт Венчър и други схеми, като
съвместни предприятия за строителство, ремонт и поддръжка
на техника и/или производство на скъпо струващо оборудване и
детайли;
- REMTECH© Innovation
/Иновационни услуга за снижаване от 30 до 50% на
експлоатационните Ви годишни разходи за ремонт, поддръжка,
доставка на резервни части и загуби от авариен престой на
голямо габаритно индустриално оборудване и техника;
- REMTECH© 2 years
/Иновационни услуга по комплексен ремонт на техника,
оборудване; доставка, ремонт или изработка на резервни части с
обща гаранция от 2 календарно години;
- REMTECH© Mobile Repair /Индустриален ремонт на техника и оборудване на място/;
Други специализирани услуги:
- REMTECH© 110G13
/Услуги по ремонт и заварка на 110Г13/;
- REMTECH© Cast Iron
/Услуги по ремонт и заварка на чугун/;
- REMTECH© Cementation
/Услуги по ремонт и заварка на циментирани детайли/;
- REMTECH© Welding
/Специализирани заваръчни услуги за 24 часа в денощието/;
- REMTECH© Plasma
/Плазмени технологии на ремонт/;
- REMTECH© Fault defection /Услуги по дефектоскопия/;
- REMTECH© Tilling
/Услуги по механична обработка и шлайф на голямо габаритни
детайли/;
- REMTECH© Underwater
/Услуги по хидро-инженерни дейности по заварка, рязане,
взривяване, ремонт на язовири и други дейности под вода/;
- REMTECH© Marine
/Услуги по хидро-инженернo строителство, укрепване, дегиране,
мониторинг и др./;
- REMTECH© Underwater pipe/Услуги с робот REM trencher 6000 по автоматизирано
прокарване и закопаване на тръбопроводи под вода до 300 м,
укрепване, мониторинг и др./;
- REMTECH© Aqua
/Услуги по “Аква фрезоване” – иновационно почистване на
тръбопроводи/;
- REMTECH© Protect
/Услуги по превантивна защита от износвания/;
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/Услуги по цялостен или частичен ремонт, възстановяване и
обработка на зъбни колела, зъби и др. до 8 м диаметър и
твърдост 80HRC/;
/Услуги по внедряване на технологии REMTECH©/;
/Услуги по ремонт, доставка на консумативи и изработка на кофи
за кариерна техника/;
/Услуги по ремонт, доставка на хидравлика, помпи и изработка на
хидравлична екипировка за кариерна техника/;

Услуги по отношение на жп отрасъла:
- REMTECH© Railway
/Услуги по среден и капитален (механизиран) ремонт на железен
път и инфраструктура/;
- REMTECH© Swisscross
/Услуги по доставка и ремонт на жп прелези с еластично
настилка REX и изграждане на метра/;
- REMTECH© Track machine /Услуги по капитален ремонт и поддръжка на тежка жп
механизация Plasser и Matisa/;
- REMTECH© Tamping unit /Услуги по капитален ремонт и комплектоване на нови агрегати
модел Plasser 07,08,09,9-3x;4s/;
- REMTECH© Monitoring
/Услуги по мониторинг, on-line контрол и вибро диагностика на
индустриално оборудване/;
Услуги по обучение и консултация:
- REMTECH© Consultation
/Услуги по консултинг, решаване на нестандартни технически
проблеми и отстраняване на производствени аварии/;
- REMTECH© Curse
/Услуги по обучение, атестация, подбор и преквалификация на
инженерни и технически кадри/;
Финансови и застрахователни услуги:
- REMTECH© Risk
/Услуги по застраховане, презастраховане и поемане на рискове
към трети лица при авария и престой на нестандартно и
уникално оборудване/;
- REMTECH© Leasing
/Услуги по лизинговане на наши услуги и продукция към клиенти/;
- REMTECH© Factoring
/Услуги по факторинг на наши услуги и продукция към наши
клиенти/;
- REMTECH© Barter
/Договаряне на бартер на наши услуги и продукция/;

