Pakalpojumi
Prevostmērķis ir nodrošināt augstākās kvalitātes produktus un
pakalpojumus jebkādos apstākļos.

Kopš dibināšanas 1978. gadā Prevost klientiem piedāvā pilnīgu uzticamu produktu klāstu,
kas paredzēti saspiesta gaisa tīkliem un šķidrumu sadales sistēmām.
Inovācijas un kvalitāte ir divi būtiski Prevost izaugsmes dzinējspēki, kas ļauj uzņēmumam
pielāgoties tirgus izmaiņām un atbilst klientu prasībām. Prevost regulāri izlaiž jaunus,

Sistēmas cikla rasējums
Prevost iekšējā komanda analizē jūsu vajadzības, sniedz ieteikumus un

SAVIENOTS AR INOVĀCIJU

aprēķina jūsu sistēmas cikla izmaksas:
•

Vispārēja jūsu saspiestā gaisa sistēmas cikla diagramma

•

Detalizēts rasējums

•

Pilns cenas piedāvājums

modernus produktus, kas ir rūpīgi testēti un pārbaudīti, lai nodrošinātu to atbilstību
jaunākajiem standartiem.
Prevost dinamiskā un atbildīgā uzņēmuma struktūra garantē augstākās kvalitātes pakalpojumus, ātru
piegādi un konsekventu tehnisko un pārdošanas atbalstu.

Produktu apmācība
Prevost piedāvā daudzveidīgu apmācību, lai veicinātu izpratni par
saspiestu gaisu un tā izmantošanu. Šie kursi ir paredzēti profesionāļiem,
kas energoefektivitāti vēlas padarīt par savas ražošanas vai mārketinga
stratēģijas pamatu. Plašs kursu klāsts pieejams mūsu speciāli iekārtotajā
un aprīkotajā mācību telpā vai jūsu izvēlētā vietā.

Pielietojums

Atbildīga pārdošanas
nodaļa jūsu rīcībā

Efektīva loģistika

Uzņēmums uzrauga tirgus
tendences un pielāgojas
patērētāju cerībām

Prevost piedāvā daudzus produktus šķidrumu pielietošanai
ikkatrā nozarē, izmantojot pneimatikas un hidraulikas enerģiju:
• Autobūve: automašīnu ražošana, automašīnu servisi
un ātrās apkalpošanas iestādes, automašīnu daļu
krāsošanas darbnīcas…
• Plastmasas nozare
• Kokapstrādes nozare: kokzāģētavas, kokapstrāde…

• Pārtikas nozare: pārtikas apstrādes nozare, lopkautuves
un gaļas iesaiņošanas rūpnīcas, piena rūpnīcas un siera

Prevost komanda,

rūpnīcas…

starptautisku izplatītāju
oficiālais partneris
Prevost SAS - Francija
Prevost UK - Lielbritānija
Britain Prevost CORP - ASV,
SC Prevost GmbH - Vācija

Pilnvarots izplatītājs

www.prevost.eu
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• Tekstils: austuves, apģērba rūpnīcas…
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APSTRĀDE

SAVIENOŠANA

SADALE
AMPS koncepts
alumīnija profilos

Gaisa apstrādes bloki
ALTO

Drošības ātrās sakabes

ALTO MAX

Standarta ātrās sakabes PROLAC

Alumīnija cauruļu klāsts
saspiesta gaisa tīklam ALR un
PPS
Kompozīta sakausējuma caurules: PVR klāsts

Sakabju metāla klāsts, 11. pāreja

Mērierīces

ELS sakabes ūdens ķēdēm

CPI ātrās sakabes dzesēšanas
ķēdēm (presformas)

Šļūteņu
spoles

Šļūtenes saspiestam gaisam un citiem šķidrumiem

Submikronu filtrs MICRO AIR

Šļūteņu pagarinājumi

Spirāles

Cilpas un skrūves skavas

PREOL ātrās sakabes šķidrumiem

ALTITUDE
un ALASKA
žāvētāji
Drenas, separatori
un
kondensāta
apstrādes bloki

Savienotāji un
savienojumu
piederumi

Vārsti

Hidraulikas ātrās sakabes

ISOFLAM drošības sakabes
gāzes degļiem

Elpojamā gaisa
sakabes BAC 07

Kompresijas un
olīvveida nipeļi

Iespiežami
nipeļi
CONEX:
polimēra,
metāla, nerūsējoši klāsti

Mazgāšanas pistoles, krāsas
izsmidzināšanas pistoles

Balansieri, enerģijas kārbas
un balstiekārtas

Trieciena pistoles
27102

