ENERGETYKA-CIEPŁOWNICTWO-CHEMIA-HUTNICTWO

Firma od wielu lat obecności na rynku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przemysłu w
dziedzinie armatury przemysłowej , napędów i rurociągów ciśnieniowych. Oferta handlowa w tym
zakresie oparta jest głównie o produkty znanych, renomowanych producentów.
Klientami firmy są elektrownie, elektrociepłownie, zakłady chemiczne ,zakłady przemysłowe
różnych branż oraz firmy montażowe i remontowe.
Współpracujemy z wszystkimi krajowymi producentami armatury i rurociągów.

Przedsiębiorstwo Handlu i Usług
PETROCHEM-KONSTAL
31-323 Kraków
ul. Opolska 12

e- mail: biuro@petrochemkonstal.pl
tel: +48 12/312 03 96
fax: + 48 12 / 312 03 54

NIP: PL 6521109033

www.petrochemkonstal.pl
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ARMATURA PRZEMYSŁOWA / NAPĘDY / POMPY / ODLEWY

Oferujemy

Nadkrytyczne- wysokoprężneśrednio- nisko ciśnieniowe

armaturę przemysłową każdego typu
krajowych i zagranicznych producentów
w pełnym zakresie stosowanych
średnic, materiałów, warunków
zabudowy i parametrów pracy.
Wieloletnia współpraca z tymi firmami
pozwala nam na oferowanie ich
produktów na warunkach atrakcyjnych
dla finalnego i pośredniego odbiorcy .

Zawory grzybkowe
-zaporowe
-zaporowo zwrotne
-zaporowo regulacyjne
-regulacyjne
-redukcyjne
-zwrotne
-rozdzielające
-mieszkowe

Nasze doświadczenie daje gwarancję
właściwego doboru typu armatury do
warunków eksploatacyjnych oraz
zaproponowanie najlepszych
rozwiązań w zakresie parametrów od
niskich do nadkrytycznych.

Zawory kulowe

Obsługujemy remonty, modernizacje
i inwestycje. Realizujemy dostawy
jednostkowe i kompletacje dostaw.

Zasuwy klinowe( odlewane i kute) i
nożowe

Dna płaskie i elipsoidalne

Przepustnice

Zawieszenia i podparcia rurociągów

Klapy zwrotne

Wymienniki ciepła

Wodowskazy i płynowskazy

Kompletne stacje redukcyjnoschładzające

Współpracujemy z biurami
projektowymi oraz firmami
wykonawczymi.
Oprócz typowych realizacji zajmujemy
się doborem, projektowaniem i dostawą
kompleksowych układów np. stacje
redukcyjno-schładzające, układy
zdalnego sterowania armaturą,
automatyzacja armatury sterowanej
ręcznie.

Elementy ciśnieniowe
rurociągów
Łuki gięte na zimno i indukcyjnie
Łuki segmentowe
Kolana hamburskie
Zwężki
Trójniki
Czwórniki

Zawory bezpieczeństwa
Kołnierze płaskie i szyjkowe
Urządzenia sterujące zaworami
bezpieczeństwa
Króćce

Osadniki
Kompletne odcinki montażowe
Odwadniacze
Kompensatory
Kosze ssawne
Kolumny napędowe
Przekładnie napędowe
Napędy NWA, Auma, Rotork,
Modakt,ZAP
2

PETROCHEM-KONSTAL

ODLEWY

POMPY DLA PRZEMYSŁU

Oferujemy odlewy dla energetyki oraz cementowni wg
indywidualnych potrzeb klientów w następujących gatunkach:

W swojej ofercie posiadamy pompy polskich oraz zagranicznych
producentów w różnych konfiguracjach pod względem
przeznaczenia:

- staliwo stopowe,

- do wody czystej,
- do zanieczyszczeń i ścieków,
- kwasoodporne,
- chemiczne,
- chemoodporne,

- staliwo węglowe,
- żeliwo odporne na ścieranie,
- żeliwo sferoidalne,

mające zastosowanie w następujących obszarach:












- żeliwo szare.

energetyka,
ciepłownictwo,
ochrona środowiska,
przemysł: kosmetyczny,
spożywczy,
piwowarski,
cukrowy,
tekstylny,
papierniczy,
chemiczny,
naftowy.

MODELE ODLEWNICZE
Oferujemy wykonanie omodelowania odlewniczego z:
- drewna,
- aluminium,
- żywic epoksydowych.
na podstawie przekazanych:
- rysunków technicznych lub gotowych wzorców.

Oferujemy:
- profesjonalny dobór,
- serwis
- dostęp do części zamiennych.

OBRÓBKA MECHANICZNA
W zależności od indywidualnych potrzeb naszych klientów
zapewniamy również obróbkę mechaniczną zgrubną oraz
wykańczającą, stanowiącą dopełnienie naszej oferty w zakresie
odlewnictwa.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę w doborze i dostawach
pomp. Możemy zaproponować również nietypowe rozwiązania
wg indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do współpracy!
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