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Фирма / Уебсайт Дейност  Търси / Предлага 

Austria Rail Engineering GmbH 

Проектантската дейност, координация и 

мениджмънт на проекти в железопътния 

сектор, технически консултантски услуги 

Предлага услуги и ноу-хау 

Delta Bloc international GmbH 

www.deltabloc.com 

Разработка на предпазни системи срещу 

ПТП от готови бетонни елементи 

Търси партьори на които да 

предостави лиценз  

Dipl.-HTL-Ing. Michael Bibaritsch 

(Prime Consulting Services) 

www.primeconsulting.at 

Международен консултант на държавни 

институции за въвеждането на електронното 

събиране на пътни такси 

Предлага услуги и ноу-хау, 

търси крайни клиенти 

Forster Metallbau GmbH 

www.forster.at 
Техника за шумоизолация  Търси крайни клиенти, 

дистрибутори 

Frauscher Sensortechnik GmbH 

www.frauscher.com 

Производител на технология за броене на 

оси и колела за жп транспорт 
Търси крайни клиенти 

Getzner Werkstoffe GmbH 

www.getzner.com 

Продукти за изолация от шум и вибрации 

против бързото износване жп релси 
Търси дистрибутори 

Kapsch TrafficCom AG 

www.kapsch.net 
Иновативна транспортна телематика 

Търси партньори за 

съвместна дейност 

Ing. Karl und Albert Kruch GmbH & 

Co KG 

www.kruch.at 

Производител на продукти за строителство 

на жп линии, окабеляване и сигнална 

техника за жп линии и градски транспорт 

Търси крайни клиенти 

Lackner Othmar 
Консултант в областта на електронната ТОЛ 

система за ТИР-ове 
Предлага услуги и ноу-хау 

PRISMA solutions EDV-

Dienstleistungen GmbH 

www.prisma-solutions.at 

IT и консултиране с фокус върху ГИС 

решения (транспорт и логистика, 

геоинформация и плануване) 

Търси крайни клиенти 

Siemens AG Österreich 

www.siemens.at 

Предлага интегрирани транспортни 

решения, технологии за шосейния, ж.п. и 

въздушен транспорт 

Търси доставчици 

SWARCO FUTURIT 

Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H. 

www.swarcofuturit.com 

Високотехнологични светодиодни улични 

лампи - 

Thales Austria GmbH 

www.thalesgroup.com 

Техника за управление движението на 

влакове; интегрирана комуникационна 

технология за ж.п. транспорта  

Търси партньори за 

съвместна дейност 

Voestalpine Weichensysteme GmbH 

www.voestalpine.com/vae 

Производетел на стрелки за жп транспорт 

(жп линии и градски транспорт)   
Търси крайни клиенти 

Zierl Consult ZT GmbH 

www.zierl.at 

Проектантски услуги в строителството (вкл. 

изграждане на мостове, тунели, шосета и 

ж.п. линии) 

Търси крайни клиенти, 

предлага услуги и ноу-хау 
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