Фирма Хидравлон е създадена през 1991 г. в град Варна
и от тогава се е наложила като лидер в региона за ремонт
на хидравлично оборудване. Фирмата е специализирана
в монтаж, ремонт и поддръжка на хидравлично
оборудване като помпи, цилиндри, разпределители и др.
Eкипът ни се състои от доказани

в сферата

професионалисти с дългогодишен опит в ремонта на

хидравлични съоръжения на кораби и всякакви пътностроителни машини, автокранове и разнообразие от
мобилна техника и индустриални съоръжения.

Ремонтна и складова база
гр. Варна
В цеховете се извършва производство на хидравлични
изделия от метал, като клапанни блокове, хидравлични
цилиндри и резервни части, както и сглобяване на
хидравлични маркучи, извършвани под строг контрол

Дейността на фирмата се развива постоянно в

за качество със сертификат по стандарт ISO 9001:2015

посока на търговията с резервни части, която е

.

подсигурена с богата гама от материали на склад - от
метални заготовки като тръби и пръти за цилиндри,
до клапани, помпи, мотори, филтри и др. елементи
за хидравлични системи,

като се

предвижда

удвояване на складовите площи в най-скоро време.

Сервиз и Резервни Части за Корабно Оборудване
• Сервизиране на палубни кранове и балки, рулеви машини,
лебедки и винчове, баластни системи, подрулащи
устройства и др.
• Изработка на хидравлични агрегати по задание на клиента.
Монтаж и пускане в действие
• Доставка и ремонт на
Помпи и Хидромотори

• Изработка и Ремонт на
Хидравлични Цилиндри
• Ремонт на Редуктори
• Богата складова гама от
рециклирано оборудване

Европорт 2019 Проект vs. Реализация

Процедура и изисквания към кандидатите
по инициатива на ИАНМСП
за интернационализация на предприятията

• Попълва се заявка за участие, с въпросник ->
• Да отговарят на критериите за МСП

• Да отговарят на изискванията за КИД
• Да не са надвишили лимита по регламент de-minimis
• Изисква се самоучастие във финансирането на щанда

• Попълнени декларации за:
• за получените държавни и минимални помощи
(за текущата и предходни 2 год.)

• за отговаряне на изискванията за МСП
(подписана с КЕП)

Впечатления и резултати

• Професионална организация на събитието от страна на ИАНМСП, съобразена с нуждите на
участниците благодарение на постоянна комуникация с агенцията
• Сравнително опростена процедура за кандидатстване и одобрение на финансиране
• Инициативата дава възможност за участие на най-големите и доказали се изложения в
световен мащаб
• Недостатък е ограниченото пространство, споделено с голям брой други фирми
• Задължително е присъствието на представител на щанда през цялото времетраене на
събитието
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