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Історія компанії

Напрямки роботи

Наша компанія розпочала свою діяльність у 1998 
році як сервісна служба з ремонту інструменту АТ 
«Альцест». Із зростанням АТ «Альцест» збільшувалася 
й кількість її сервісних центрів. З 2007 року сервісна 
служба стала самостійним підприємством з 11 сервіс-
ними центрами в великих обласних центрах України: 
Києві, Харкові, Дніпропетровську, Львові, Донецьку, 
Одесі, Луганську, Івано-Франківську, Запоріжжі, Черні-
гові та Вінниці. Зважаючи на глибоку технічну направ-
леність , у створене підприємство було передано й 
напрямок проектування промислових систем підго-
товки стисненого повітря та автономного електро-
живлення.

Сьогодні підприємство складається з двох само-
достатніх, але міцно пов’язаних між собою департа-
ментів: Service Tools та Industrial Air.

Така структура компанії є унікальною бізнес-
моделлю для українського ринку. Вона продемон-
струвала свою ефективність за рахунок синергії 
двох технічних напрямків: багатоклієнтського та 
швидкого за бізнес-процесами напрямку сервісу 
інструменту та інжинірингового напрямку, що 
характеризується тривалою та супертехнологіч-
ною індивідуальною роботою з кожним клієнтом.

• Service tools

• Indastrial air



Технічне оснащення, склад запасних частин

Виняткова високотехнологічна направленість 
підприємства, разом із прагненням надати 
клієнтам продукт найвищого ґатунку, зумов-
лює підвищені вимоги до оснащеня технічними 
засобами.

Ми маємо унікальний для України ремонтний 
цех площею більше 300 м², оснащений необхід-
ним механічним, підйомним, електротехнічним, 
вимірювальним, зварювальним, миючим 
обладнанням та металообробними верстата-
ми, що дозволяють проводити ремонтні 
роботи будь-якої складності.

Площа складу запасних частин складає близь-
ко 200 м², на якій за адресною системою збері-
гаються та постійно оновлюються більш ніж 
30000 видів запасних частин та витратних 
елементів.

Але, безумовно, головним надбанням інжині-
рингової компанії є досвідчений персонал. 
Інженерно-технічний склад і, зокрема, сервіс-ін-
женери нашої компанії, мають найвищу квалі-
фікацію в своїх галузях: механіці, електротехні-
ці, пневматиці, кінематиці, електроніці та мікро-
процесорній техніці. Інженери компанії мають 
багатий досвід, набутий на різних промислових 
підприємствах, їх технічні знання та навички 
виходять далеко за межі вузької спеціалізації. 
Вони завжди готові надати підтримку в розроб-
ці оптимальних технічних рішень для досягнен-
ня результату з мінімальними ресурсними 
витратами.
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Ми вдячні всім нашим клієнтам за плідну співпрацю та 
особливо нашим корпоративним клієнтам, що співпра-
цюють з нами тривалий час:

У промисловості:
• Київський картонно-паперовий
   комбінат
• Криворізький завод металевих
   конструкцій
• ХК «Бліц-Інформ»
• АТ «Вентс»
• ХК «Миронівський хлібопродукт»
• ТОВ «Сквирський комбінат
   хлібопродуктів»
• ТОВ «Спорттехніка»

В енергетиці:
• АТ «Укртрансгаз» (VIP)
• НЕК « Укренерго»

У будівництві:
• СК «Столиця»
• ДП «Укравтодор»,

В комунальному господарстві:
•  КП «Головний інформаційно-
   обчислювальний центр» 

Нам довіряють
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Service tools

• Продукти департаменту

• Бренди департаменту

Діагностика та ремонт електроінструменту, 
бензоінструмента, зварювальних апаратів, 
бензинових та дизельних генераторів, бензино-
вих двигунів для малої механізації, апаратів 
високого тиску, насосів та насосних станцій.

• Пневмоаудит
• Розрахунок потреби в стисненому повітрі
• Постачання
• Шеф-монтаж
• Пусконаладка
• Ремонт та регламентне технічне обслуго-
  вування повітряних гвинтових компресорів.
     • Виконує ремонт та сервісне обслуговування всіх
          торгових марок компресорів, присутніх на ринку України

 Lupamat, Renner, Boge, Mikropor, Mann

Компанія є сервіс-партнером:

•Послуги департаменту

Industrial air


