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„ПРОМАКССИС” ЕООД е солиден партньор за успешното изпълнение на Вашите проекти! 
Като част от нашия обхват на дейност, ние осъществяваме дейности по: 

 
ИНЖЕНEРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ, ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО 
НА 

 
ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ, ПОВДИГАТЕЛНИ И ТОВАРОЗАХВАЩАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

 
ПРОМАКССИС специализира в поддържане, ремонтиране и преустройване (модернизация) 

на повдигателни съоръжения класифицирани от ЗТИП като съоръжения с повишена опасност 
(СПО). “ПРОМАКССИС” ЕООД е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и притежава 
удостоверение номер С704 на ГД ИДТН на ДАМТН за извършване на дейности по поддържане, 
ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. ПРОМАКССИС има внедрена 
система за управление на качеството сертифицирана по ISO 9001:2015 

 
С цел да повишим експлоатационната годност и безопасността на вашите съоръжения 

ние Ви предлагаме следните решения и услуги: 
 
• Консултации във връзка с актуалните нормативни изисквания; 
• Съдействие в комуникацията с органите за технически надзор; 
• Експертна оценка на състоянието на съоръженията; 
• Изработка на стратегии и програми за поддръжка; 
• Поддръжка, ремонт и модернизация; 
• Геодезическо измерване, обследване и ремонт на релсови пътища; 
• Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на нови съоръжения; 
• Инженеринг, проектиране и изработка на нестандартни съоръжения; 
• Доставка на всички видове резервни части и компоненти както от западни и български 
производители така също и от бившите съветски републики и ГДР; 

• Аварийни ремонти във всяка точка на страната с посещение до няколко часа. Готовност 
за реакция: 24 часа, 7 дни в седмицата; 

Компанията ни разполага с ремонтни групи 
оборудвани с мобилни работилници и с инструменти и 
апаратура на фирми като: GEDORE, METABO, MAKITA, 
BOSCH, FLUKE, MITUTOYO, HARRIS, KEMPPI, ESAB и други. 

 
 
Предвид спецификата на дейността, на ваше разположение е разнообразен екип от 

специалисти който се състои от: Проектантски, машинен и електро инженерен състав; 
Квалифицирани заварчици, сертифицирани от нотифициран орган; Електротехници и специалисти 
по електроника и автоматизация; Механици и шлосери; Хидравлици и монтьори; 
 

В град Бургас “ПРОМАКССИС” ЕООД разполага с ремонтна база в която се произвеждат 
метални заготовки, както и се извършва ремонт на оборудване, съоръжения и техника. Услугите 
които се предлагат са: 

 
• Ремонт на товарозахващащи съоръжения като: грайфери, спредери, магнити и др.; 
• Ремонт на електротелфери и други съоръжения; 
• Подмяна на дефектирали части, възли и компоненти; 
• Възстановяване чрез наваряване; 
• Ремонт на хидравлични системи и задвижваща техника; 
• Асемблиране на електро-табла, апаратура и токозахранващи системи; 

 
Предвид че “ПРОМАКССИС” ЕООД разполага с опитен инженерен и изпълнителски състав, 

както и с инженеринговите решения и знанието на тясно специализирани експерти на нашите 
доказани партньори, компанията е в състояние да реши и изпълни сложни инженерингови задачи 
и проекти. 
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За да отговори на нуждата от надеждни съоръжения, специфични технологични изисквания 
и доставка на качествени резервни части и компоненти, “ПРОМАКССИС” ЕООД предлага на своите 
клиенти решения от водещи световни компании като: 
 

 

GH CRANES & COMPONENTS 
Мостови, полу–козлови, козлови, конзолни, мобилно–портални и 
специални технологични и индустриални кранове; Кранови колички; 
Кранови компоненти; Електротелфери; Челни греди; Блок–ходови 
механизми; Мотор–редуктори; Радио управления; Ограничители на 
товароподемността; Устройства за безопасност; Автоматизация; 

 

PAUL VAHLE GMBH & CO. KG  
Електрооборудване, автоматизация и кабели за товароподемни кранове; 
Системи за токозахранване от различни типове: Открити, Изолирани и 
Затворени (касетъчен тип) шинопроводи; Ударозащитени (“Crushproof”) 
версии; Диапазон: 10 А до 1250 А; Фестонни кабелоносещи системи; 
Пружинни и електрозадвижвани кабелни макари; Системи за пренос на 
данни и позициониране; Гъвкави плоски и кръгли кабели; Аксесоари; 

 

FRANZ WOLFER ELEKTROMASCHINENFABRIK OSNABRUCK GMBH 
Високо–ефективни електродвигатели за повдигателни съоръжения; 
Двигатели с накъсо съединен ротор; Специални покрития на намотките и 
изолация на лагерите за работа с честотни управления; Двигатели с 
навит ротор; Двускоростни двигатели; Минимална подръжка; Специална 
конструкция на ротора; Нисък инерционен момент, по – нисък стартов 
ток и кратко време за ускорение; 

 

GETRIEBEBAU NOSSEN GMBH & CO. KG 
Задвижваща и трансмисионна техника. Изпълняват се индивидуални 
поръчки по предоставени чертежи от клиента. Произвеждат се както 
резервни части, така и цели задвижвания; 

 

KORO IBS GMBH 
Индустриални спирачки (барабани, дискови, челюстни спирачки); 
Хидравлични тласкатели по DIN 15430 и TGL стандарт; Съединители 
(високоеластични, торсионни, зъбни и др.); Релсови скоби (механични, 
електрически и електрохидравлични); Буфери; Шайби за въжета; Блок-
куки и реверсивни ролкови блокове; Ходови и блок-ходови колела; 

 

CASAR DRAHTSEILWERK SAAR GMBH 
Стоманени въжета произведени от висококачествени изходни материали. 
Имат няколкократно по-дълъг експлоатационен живот от познатите в 
България продукти. Значителното спестяват на разходите поради по-
дългия си експлоатационен живот; 

 

DIMET GMBH & CO. KG 
Магнитни товарозахвати; Управления и непрекъсваеми захранвания за 
електромагнити; Електромагнитни шайби; Грайфери; Спредери; 
Товарозахващащи приспособления; Клещеви захвати; Траверси; 

 

STEMM EQUIPOS INDUSTRIALES SL 
Електрохидравлични, хидравлични и механични: грайфери, кофи, щипки 
и специални товарозахвати; 

ПРОМАКССИС доставя също и съоръжения и резервни части от всички български производители! 
 

Ще се радваме да ви бъдем полезни, да бъдете наши клиенти и да сте сред водещите 
компании които ни се довериха! 

 
За повече информация и директна връзка с наш специалист използвайте следните контакти: 
Име: Виктор Благоев; Мобилен: +359 884 878 131; E-mail: v.blagoev@promaxsys.com 


