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REMTECHSTROY Group чрез своите специализирани звена: REMTECH Marine, REMTECH 
Underwater, REMTECH Weld и партньори - предлага пакет услуги по хидро- инженеринг, ремонт на 
хидротехнически съоръжения, вълноломи, комплексни услуги по ремонт, капитално строителство и 
прокарване на газо-, нефто-, водо- захранващи, водо- сточни тръбопроводи на суша и под вода; 
аварийно спасително услуги и др. 

Съвременното ниво на строителните работи се обезпечава с 
мощният технически потенциал на промишленото обединение. 
REMTECHSTROY Group е екипирана с високотехнологично 
оборудване, машини и механизми от водещи световни производители: 
тръбо- поставачи, булдозери, екскаватори KOMATSU, CATERPILLAR, 
LIEBHERR; траншеи копачи TRENCOR, фрези ERCAT за обработка на 
замръзнали грунтове; заваръчни комплекси CRC EVANS.  

Плаващ екскаватор на база CAT 330CL   

Строителство на подводни траншеи чрез река със 
земно/снаряд “Ямалт”. Страна производител: Япония. 
Производителност 1000 м3/час.  

Използваната при подводни строителства защитни  
покрития и изолация FRUCS, гарантира превъзходна 
антикорозионна защита, а също се явяват оптимално  
средство за нанасяне на външно антикорозионно 
покритие на стоманени тръби, напорна апаратурна  и 
фасонни части от подземни тръбопроводи. 

          

Тръбо поставач KOMATSU D 355   з/с “YOUR SERVICE”. 
Производител: Холандия -  300 м3/час. 
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REMTECHSTROY Group има значителен опит по изпълнение на подводно-технически, дънно вдълбаващи работи, 
изграждане на крайбрежни съоръжения на брегови обекти за промишлено строителство, в това число: водо- захранващи 
съоръжения, портови съоръжения, инженерни ВИК мрежи, ремонт на плавателна техника, хидро- съоръжения като  завири, 
напорни кули и аварийно спасителни дейности:  

  - Ремонт на хидрозотворите на язовири Цонево и Тича; 
  - Ликвидиране на корабите “Суперга”, “Рила”, “А.Кънчев” и “Аурелия”; 
  - Отстраняване на водонапорните прегради на АЕЦ “Козлодуй”; 
  - Ремонт и подмяна на хидрозатворите на помпените станции на “НЕФТОХИМ” – Бургас и “Циментов завод” – 
Девня; 

Допълнително изпълнява специфични и уникални дейности под вода: 

 1. Осъществяване на технически контрол, видео заснемане и отстраняване на неизправности по подводната 
част на плавателни съдове, други надводни и подводни съоръжения. 
 2. Подводно рязане и заваряване на метали. Монтажно – демонтаж дейност. 
 3. Изработка, ремонт, подмяна, монтаж или демонтаж на хидрозатвори и други съоръжения под вода в помпени 
станции.  
 4. Ремонт и отстраняване на аварии и неизправности в хидрозатворите, всмукателни и изпускателни 
колектори на язовири, ТЕЦ и други хидротехнически съоръжения. 
 5. Уникално възстановяване на леглата на хидрозатворите в кулите на язовирите без обезводняване на същите 
/технология защитена с патент/. 

За изпълнение на тази дейност разполага с пълен комплекс от необходимата техника и оборудване, водолазно 
оборудване /Techno Sub, Komics и др./ и екип от професионални водолази за отстраняване и на аварийни ситуации и лицензи 
рани водолази за провеждане на взривно и газо кислородно рязане под вода.  

Единствени в България – разполагаме с подводна професионална школа за обучение на професионални водолази по 
основни технически дейности, лицензирана и атестирана за това обучение на машинен оператор код 521030 за работа на 
суша и вода /Заваряване под вода -РЕДЗ; МИГ/МАГ; ВИГ; плазмено заваряване;  - Газо-кислородно рязане под вода;/ 

  

Екскаватор CAT 330C Прокарване на подводна траншеи по дъно с много роторен 
багер - з/с “Samatlor”.  

Производител: Германия. Производителност 400 м3/час. 

В състава на комплекса земно/снаряда “Samotlor”, влизат: 
- три самоходни земно снаряда с производителност 1000 м3/ч (Холандия, Япония); 
- щангов  екскаватор «Баикал» с дълбочина на копане до 22 м и с обем на кофата 2,5 м3; 
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- роторен много кофови  земно снаряд «Samotlor» (Германия) с дълбочина на копане до 21 м, 
- технически, транспортен  флот (собствен и работещ по система CHARTER TIME; 
- водолазна група, екипирана със системи SUPERLITE, POSEIDON, PORTA-Co; 
- пулт за подаване на въздух KILBU MORGAN; 
- водолазно-телевизионен комплекс; 
- хидро кадастрална служба, екипирана с ехолот ЕА 4Р, хидро компаси «Меридиани», станция на оператора и 
станция за обработки данни с тяхна  графична интерпретация, приемно-предаваща станция, корабен приемник 
ASHTEK, TRIMBLE с точности при навигация до не повече от 10 см. 

  

Екскаватор KOMATSU PC400  Морски плаващ кран “Амур” 
Страна производител: Япония. Товароподемност 20 тона 

При строителство на подводни тръбопроводи до малки дълбочинни (до 40 метра) специалистите на REMTECHSTROJ 
прилагат тръбно поставящ комплекс, състоящ от монтажна платформа, предназначена за заваряване на тръбите, и товарно 
подемен – транспортен катамаран, обезпечаващ доставката на заварената тръба в дължина до 500 метров к мястото на 
съединяване. Катамарана осигурява и нужното неподвижно състояние тръбите през времето на съединяване  Комплекса е 
оборудван с необходимите механизми и приспособления, осигуряваш среднодневна производителност по поставяне на 400-
450 метра тръбопроводи. 

REMTECHSTROY разполага с цялата необходима съвременна техника и оборудване за изпълняване на подводно-технически 
и дренажни дейности.   

Кофов земно снаряд  YOUR SERVICE на само подемна платформа е способен да работи в крайбрежна 
зона до 20 мили при височина на вълните до 2,5 м. Установеният на него морски екскаватор LIEBHERR-994 със 
стандартен моноблок извършваш дренажни работи до дълбочина от 17,5 м, а при условие на поставяне на 
удължен моноблок - до 24 м. Земно снаряда извършва работа по дълбаене подводни траншеи за поставяне на 

газови и нефтени магистрални тръбопроводи, кабелни  траншеи, а също 
извършва дейности по драгиране и почистване на портови акватории и 
различни канали. Мощността на екскаватора позволява да извършва работа 
при твърди и скални грундове, разрушавайки старите бетонни повърхности 
без използването на специални взривни методи.  

За преместване и извозване на грунда в безопасни места се използва 
само отварящи се шлепове VD-6, VD-7. Два двигателя с завъртане на 360 
градусов на винтовете, им осигуряват висока маневреност, а само 
разтоварващите трюмове способстват за бързо разтоварване без използване 
на други механизми и средства. 

з/с “Dicson”.  
Страна производител: Холандия. Производителност 1000 м3/час.  


