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                     serwis@vacuum-tech.pl

Firma Vacuum-Tech zajmuje się technologią 
próżniową z zakresu dostaw nowych i używanych 
pomp próżniowych, systemów próżniowych
i kompresorów niskociśnieniowych.

Prowadzimy profesjonalny dział serwisu.

Dostarczamy oryginalne i alternatywne części 
serwisowe oraz materiały eksploatacyjne. 

Posiadamy duże zasoby magazynowe, a nasze 
położenie w centrum Polski pozwala nam szybko 
dotrzeć do Państwa zakładu za pośrednictwem
firm spedycyjnych . 

Posiadamy mobilny serwis do Państwa dyspozycji 
w systemie 24 / 7 .    
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Serwis
Firma Vacuum-Tech świadczy kompleksowe usługi 
serwisowo-naprawcze pomp próżniowych 
i kompresorów.
Naszym podstawowym celem jest fachowe 
i indywidualne podejście do każdego klienta oraz
rozwiązywanie jego problemów serwisowo-
naprawczych.

Nasz dział serwisu
znajduje się we 
Włocławku.

Prowadzimy pełen serwis pogwarancyjny takich 
producentów jak Alcatel,Becker, Busch,DVP,Leybold,
MIL’S,ORION, Pneumofore, PVR, Rietschle 
( Gardner Denver),Tepro

Aby zredukować czas postoju Państwa maszyn, na czas
naprawy dostarczamy własne urządzenie zastępcze.
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Oryginalne lub wysokiej klasy zamienniki.
Dostarczamy materiały eksploatacyjne  i części 
zamienne do większości światowych producentów
pomp próżniowych i kompresorów. 

Oryginały 
Prowadzimy sprzedaż oryginalnych 
części zamiennych, jako firmowych materiałów 
serwisowych producentów urządzeń.

Zamienniki 
W swojej ofercie posiadamy wysokiej klasy zamienne
części serwisowe, jako odpowiedniki oryginalnych.
Program selekcji i testów pozwala nam oferować 
zakup od nas alternatywnych części serwisowych
i materiałów eksploatacyjnych.

Smary i oleje
Oferowane przez nas smary i oleje
to wysokiej klasy materiały eksploatacyjne , które
w profesjonalny sposób zabezpieczą i utrzymają 
w ruchu Państwa urządzenia.

Mineralne oleje o lepkości 
ISO VG 32 / 46 / 68 / 100/ 150/ 320

Syntetyczne oleje o lepkości ISO VG 46 / 100 na bazie
PAO lub diestrów . 

Wysokotemperaturowy smar do łożysk w pompach
bezolejowych.
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Prowadzimy sprzedaż nowych i używanych pomp 
próżniowych oraz kompresorów niskociśnieniowych
wielu światowych producentów.
Zawsze przedstawimy Państwu ofertę dokładnie 
dopasowaną do zgłoszonych potrzeb.

Pompy próżniowe rotacyjne  łopatkowe 
- olejowe ( smarowane olejem  ) 
- suche     ( grafitowe łopatki )

Kompresory rotacyjne łopatkowe 
- suche     ( grafitowe łopatki )

Pompy próżniowo-ciśnieniowe rotacyjne łopatkowe
-  suche    ( grafitowe łopatki ) 
to pompy posiadające przyłącze próżni i ciśnienia

Pompy próżniowe i kompresory  lobowe 
- suche    (  bezstykowe loby ) 

Pompy bocznokanałowe 
Próżniowe lub ciśnieniowe dmuchawy o dużej 
wydajności pracujące na różnicy ciśnień . 
 

Materiały eksploatacyjne
Części zamienne 

Zestawy uszczelek
Gotowe do montażu pakiety wszystkich uszczelek
występujących w pompach .

Zestawy naprawcze 
Kompletne dedykowane
do konkretnego typu
pompy próżniowej zestawy 
pozwalające na przeprowadzenie kapitalnego
remontu . 

AKCESORIA

- zawory próżniowe , ciśnieniowe 
- złączki , przyłącza, kompensatory 
- urządzenia pomiarowe 
- manometry, vakuometry 
- węże próżniowe , ciśnieniowe 
- filtry , cyklony , odstojniki 
- zbiorniki 


