SIURBLIAI

SIURBLIŲ REMONTAS IR PRIEŽIŪRA
Profesionaliai ir kokybiškai atliekame siurblių remontą, skaičiuojame efektyvumą, parenkame geriausius variantus, rūpinamės
tiekimu bei montavimu. Taip pat patariame kaip teisingai eksploatuoti įrenginius, maksimaliai sumažinti sąnaudas ir užtikrinti
ilgiausią tarnavimo laiką. Esant poreikiui mobili mūsų serviso komanda gali atvykti į pageidaujamą vietą.
ATLIKTIEMS REMONTO DARBAMS TAIKOME GARANTIJĄ!

PASLAUGOS
•

Siurblių ir rotacinių įrenginių visapusiškas remontas,
priežiūra ir atnaujinimas

•

Siurblių vidinių paviršių, darbo ratų ir kitų elementų dengimas metalo keramika

•

Siurblių diagnostika, gedimų prevencija

•

Sandarinimo mazgų atnaujinimas

•

Įrenginio velenų centravimas

•

Guolių ir guolių mazgų priežiūra ir atnaujinimas

•

Balansavimas įrenginio rotacinėms dalims

•

Tekinimo, frezavimo ir kiti metalo darbai, detalių gamyba

PREKYBA ĮRANGA IR ATSARGINĖMIS DALIMIS
Tiekiame įvairių tipų siurblius ir atsargines dalis. Atstovaujame pasaulyje pirmaujančius gamintojus, tokius kaip „Sulzer“, „Mouvex“,
„Zenit“, „DP-Pumps“, „Grundfos“, „LM Pump“. Pagal kiekvieno kliento poreikius pasiūlome ir parenkame įrenginius, originalias ar
analogiškas atsargines dalis. Pritaikome jas standartiniams ir nestandartiniams įrenginiams.

SIURBLIAI
•

Išcentriniai:

•

Kumšteliniai

•

ISO 5199/ISO 2858

•

Diafragminiai (AODD)

•

API 610 (naftos produktų
siurbliai)

•

Dozaciniai

•

Peristaltiniai

•

Daugiapakopiai - aukšto
slėgio

•

Minkšto darbo rato

•

Nuotekų panardinami

•

Sinusoidiniai

•

Sanitariniai maistiniai

•

Ekscentrinio disko

•

Dviejų ir trijų sraigtų

•

Stūmokliniai

•

Vakuuminiai

•

Sliekiniai, ekscentrinio sraigto

•

Menteliniai

•

Krumpliaratiniai

ATSARGINĖS DALYS
Parenkame ir pritaikome komplektuojančias dalis pagal esamus siurblio parametrus, gaminame detales, atliekame įvairius
metalo darbus skirtus atnaujinti siurblį ir prailginti jo tarnavimo laiką. Į pagalbą pasitelkiame tiekėjus, tokius kaip „SKF“, „DEPAC“,
„Anyseals“, kurių siūlomi produktai užtikrina nepriekaištingą įrangos darbą.
Laiku pastebėjus problemas ir pakeitus susidėvėjusias detales naujomis atkuriamas aukštas įrangos efektyvumas, sumažinamos
energijos sąnaudos ir nenumatytų gedimų tikimybė.
•

Sandarikliai

•

Guoliai

•

Tarpinės, o-žiedai

•

Varikliai

•

Įkamšos

PRIEDAI
Tiekiame komplektuojančią įrangą, kuri padeda valdyti siurblius, didina jų patikimumą ir užtikrina saugų darbą. Bendradarbiaujame su skirtingais siurblių priedų tiekėjais ir galime pasiūlyti įvairias sistemų komplektacijas ar atnaujinti esamas.
Nuolat sekame pasaulines naujoves ir galime pasiūlyti pažangiausius produktus. Padedame įsidiegti išmanias monitoringo sistemas, kurios 24/7 stebi įrangos būklę, iš anksto nustato galimus gedimus, optimizuoja priežiūros planavimą bei leidžia peržiūrėti
duomenis nešiojamuoju kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu.

•

Dažnio keitikliai (pavaros)

•

Davikliai: vibracijos, temperatūros, pratekėjimo

•

Nuotolinės valdymo sistemos

•

Monitoringo sistemos (GSM)

•

Vamzdynų komponentai ir siurblių aprišimas

MUMIS PASITIKI:

AXIOMA SERVISAS
Teikiame pramonės įmonių įrenginių serviso ir priežiūros paslaugas, siūlome procesų automatizavimo ir modernizavimo sprendimus,
kuriame informacinių technologijų produktus ir sprendimus įmonių procesų efektyvumui didinti, duomenų surinkimui ir apskaitai.
Bendrovėje susibūrusi daugiau negu 300 specialistų komanda, pasiruošusi operatyviai suteikti įrenginių atnaujinimo, remonto bei
techninės priežiūros paslaugas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visose Baltijos šalyse.
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VIRŠ 300 INŽINIERIŲ
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DAUGIAU NEI 20 METŲ
PATIRTIS

EKSPLOATAVIMO DARBAI:
•
Elektros įrenginių
•
•

SERTIFIKATAI

Šilumos įrengimų
ir turbinų

4 PADALINIAI
LIETUVOJE

PAGALBA
VISĄ PARĄ

•

Naftos dujų įrangos

KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA

•

Suskystintų naftos
dujų įrangos

APLINKOS VADYBOS SISTEMA

•

Naftos ir naftos
produktų įrangos

Gamtinių dujų įrangos

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR
SVEIKATOS SISTEMA

PASLAUGOS PRAMONEI

SERVISAS

AUTOMATIKA
IR ELEKTRA

ĮRANGA IR
ATSARGINĖS DALYS

•

Siurblių ir rotacinių
įrenginių mechanika

•

Automatizavimo
sprendimai

•

Hidraulinių sistemų
servisas

•

Robotizavimo
sprendimai

•

Kompresorinių ir
vakuuminių įrenginių
remontas ir priežiūra

•

•

Konvejerinių sistemų
ir įrenginių
mechanika
Kitų mechaninių
įrenginių priežiūra ir
remontas

•

Automatikos
remontas

•

Elektros darbai

•

Aukštuminiai darbai

•

Pramoninių IT
sistemų priežiūra
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LABORATORIJA

•

Analizatoriai

•

Biokuro

•

Liepsnos kontrolė

•

Vandens

•

Oro kompresoriai ir
vakuumo siurbliai

•

Dujų

•

Siurbliai ir rotaciniai
įrengimai

•

Uždaromoji ir
reguliuojanti armatūra

•

Portatyviniai
matavimo prietaisai

•

Slėgio matavimas

•

Temperatūros
matavimas

•

Kiti matavimo
prietaisai

•

Kita įranga

IT PASLAUGOS

•

Technologinių
duomenų
surinkimo,
perdavimo ir
nuotolinio valdymo
sprendimai

•

Telemetrijos
sprendimai

LT-47172 Kaunas / Lietuva / service@axioma.eu / www.axiomaservice.com

