„Хидросистем” ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на
икономиката BG16RFOP002-1.001-0046-C01 за проект „Внедряване на композиционни прахово
металургични изделия при производството на хидравлични, пневматични и други изделия в
Хидросистем ЕООД” по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта: 2 588 942,00 лева, от които 1 107 100,35 лева европейско и 195 370,65 лева
национално съфинансиране.
Продължителност на проекта: 18 месеца
Проектът има за цел разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект „Хидросистем” ЕООД,
чрез внедряване на иновационна технология и продукт двойнодействащ хидравличен цилиндър,
извършващ праволинейно възвратно движение в следствие на високо хидравлично налягане с
вградени детайли изработени от синтерован материал по метода на пресоване на композиционни
прахови материали.
В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация:










Автоматична вакуумна пещ за синтероване и депарифинизация – 1 бр.
Полуавтоматична вакуумна импрегнационна система – 1 бр.
Струг с ЦПУ 15” х 21” - 4 бр.
Струг с ЦПУ 21” х 26” - 4 бр.
Вертикален обработващ център – 2 бр.
Автоматична СО2 лазерна машина за разкрой – 1 бр.
Агрегат за обезмасляване и фосфатиране на – 1 бр.
Крайцваща машина за тръби – 2 бр.
Смесителна двукомпонентна бояджийска система за ниско налягане – 1 бр.

Ще бъдат проведени анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешна пазарна
реализация на внедряваната по проекта иновация.
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