
Lietuvos techninės priežiūros inžinerijos asociacijos duomenimis, neplanuoti įrangos gedimai gamybinėse įmonėse sudaro  
40 - 95 proc. visų gedimų. 

Kvalifikuoti „Axioma servisas“ specialistai yra pasiruošę bet kuriuo paros metu atvykti į gedimo vietą ir padėti Jums išspręsti 
iškilusias problemas – atlikti mechanikos, elektrotechnikos, automatikos sistemų defektavimo ir remonto darbus, t.y. iškart imtis 
reikalingų veiksmų likviduoti gedimus arba sumažinti didesnių nuostolių riziką. 

• Suvirinimo ir šaltkalviški  
darbai

• Mechanikos remonto 
darbai

• Elektrotechnikos  
remonto darbai

• Automatikos remonto  
darbai 

REALI PAGALBA:

SKUBUS ĮRANGOS GEDIMŲ ŠALINIMAS 24/7

• Pagalbą bet kuriuo paros metu

• Reagavimo laiką iki 1 val.*

• Ekipažą su reikalinga  
įranga 

• Kvalifikuotus mechanikos  
ir elektros specialistus 

• Objekto registraciją CMMS  
sistemoje

• NFC žymos suteikimą

GARANTUOJAME:

• Prieš pasirašant sutartį, atliksime  
technologinės įrangos techninę apžiūrą 

• Garantuotas atvykimas iki 1 val.* 

• Lanksčios ir paprastos  
bendradarbiavimo sąlygos 

• Fiksuotas valandinis įkainis,  
nepriklausomai nuo metų ar paros laiko 

• Taupote išteklius –Jums nereikia išlaikyti 
serviso darbuotojų, rūpintis jų kvalifikacija

NAUDINGA, NES:

MES NORIME, KAD JŪS KURTUMĖTE, GAMINTUMĖTE, O MES PASIRŪPINSIME JŪSŲ ĮRANGA!

IŠSKIRTINIS 
PASIŪLYMAS

ATVYKIMAS  
IKI 1 VALANDOS*

SPECIALUS  
TEL. NUMERIS

ABONENTAS  
MĖNESIUI

NUO                                                 EUR

*reagavimo laikas garantuojamas Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėse, kituose regionuose pagal atskirą susitarimą su klientu



APIE ĮMONĘ

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.

PASLAUGOS PRAMONEI

20

DAUGIAU NEI 20 METŲ  
PATIRTIS

KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA

APLINKOS VADYBOS SISTEMA

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR 
SVEIKATOS SISTEMA

VIRŠ 300 INŽINIERIŲ 
KOMANDA

4 PADALINIAI 
LIETUVOJE

PAGALBA  
VISĄ PARĄ 

AUTOMATIKA
IR ELEKTRA

INFORMACINĖS
SISTEMOS

SERVISAS TYRIMŲ
LABORATORIJA

ĮRANGA IR 
ATSARGINĖS DALYS

• Siurblius ir 
rotacinius 
įrenginius

•      Hidraulines 
sistemas

•     Kompresorinius 
ir vakuuminius 
įrenginius

• Konvejerines 
sistemas ir 
įrenginius

• Kitus 
mechaninius 
įrenginius

• Automatikos 
įrangą

•  Elektros įrangą

•      Pramonines IT  
sistemas

• Automatizavimo 
sprendimus

• Robotizavimo 
sprendimus

• Technologinių  
duomenų  
surinkimo,  
perdavimo ir  
nuotolinio 
valdymo 
sprendimus

• Telemetrijos  
sprendimus

• Biokuro kokybę

• Vandens kokybę

• Suskystintų 
naftos dujų 
kokybę

• Siurblius ir 
rotacinius įrenginius

• Oro kompresorius ir  
vakuumo siurblius

• ORC įrenginius

• Analizatorius

• Liepsnos kontrolės 
įrangą

• Uždaromąją ir  
reguliuojančią 
armatūrą

• Portatyvinius 
matavimo prietaisus

• Slėgio matavimo 
prietaisus

• Temperatūros  
matavimo įrangą ir 
sistemas

• Kitą įrangą

EKSPLOATAVIMO DARBAI:
• Elektros įrenginių

• Šilumos įrenginių ir 
turbinų

• Gamtinių dujų įrenginių
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• Suskystintų naftos 
dujų įrenginių

• Naftos ir naftos 
produktų įrenginių

SERTIFIKATAI

REMONTUOJAME
IR PRIŽIŪRIME:

KURIAME IR 
ĮGYVENDINAME:

PARENKAME IR
TIEKIAME:

TIRIAME IR 
NUSTATOME:

KURIAME IR 
ĮGYVENDINAME:


