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Specialista
na kompresorovou techniku
Prodejní a servisní zázemí společnosti ALFIMEX
s. r. o. vzniklo v polovině roku 2004.

J

ako samostatné a nezávislé obchodní zastoupení značek výrobců kompresorů
a hydrauliky s odbornou zkušeností v tomto oboru vzniklo již od roku 1994.
Základy činností odborných a speciálních nástaveb užitkových vozidel byly zahájeny s výrobcem DRUM International Ltd. – kompresory do
tahačů cementových cisteren a servisní tým prošel školením i praxí továrních zaměstnanců. Postupem do skupiny obchodního zastoupení
SYLTONE se rozšířily možnosti o prodej i servis
produktů jako např. WEBSTER, Emco Wheaton,
Perolo, AirDrives, SAM systém atd.
V roce 2001 se začaly také prodávat i servisovat
produkty a systémy německého výrobce Alfons
Haar Hamburg – kompresorové řady Cmax,
Vmax a Emax. V roce 2006 získala společnost
ALFIMEX exkluzivitu k zastupování továrny
BEZARES a tím potvrdila dominantní postavení
v oblasti velkoobchodu s díly hydraulických systémů. V roce 2008 získala společnost ALFIMEX

také exkluzivitu v prodeji a servisu značky
BLACKMER – MOUVEX ze skupiny PSG. Současnou nabídku služeb ALFIMEX v roce 2010
lze stručně shrnout takto:
Kompresorové, hydraulické a čerpací systémy
cisternových přepravníků, PTO převodovek, pohony – Walking Floor návěsy, sklápěcí hydrauliky
a přídavné nádrže oleje, paliva i kombinované.
Ventily, armatury, hydraulické, kompresorové
horkovzdušné i materiálové hadice. Chladiče
stlačeného vzduchu i olejové chladiče. Úspěšně
zvládá opravy cisternových vozidel. Sváření nerezu a hliníku včetně oprav nádrží, servis a revize
hydraulických zvedáků.
Kvalitou se zaobírají „až v první řadě“. Právě je –
a zdá se, že úspěšně – zakončován proces získání normy kvality ISO 9001. Čerstvou novinkou
jsou opravy a svařování cisteren pod vedením
certifikačního nezávislého inspektorátu TüV SüD
Praha.
Pro zajímavost čtenářů se v současné době provádí rekonstrukce výpustního potrubí na kontejnerové cisterně VanHool, kde se dokončuje nerezové výpustní potrubí s novým patním ventilem
FortVale, aby se zlepšily výtokové podmínky horkých produktů z tohoto ADR kontejneru.
Využívají se znalosti výrobců převodových skříní
(ZF, VOLVO, Scania, Renault, ISUZU, Mercedes, Mitsubishi, Iveco, Eaton, Nissan, Praga, Kamaz), kam se snaží dle přání zákazníků dodat
pohony dalších agregátů, jako jsou hydraulické
systémy, kompresory, čerpadla a jejich vzájemné
kombinace.
Zdarma se poskytují konzultace o vhodných vari-

antách požadovaných aplikací. Nyní Alfimex nabízí revoluční novinku od firmy MOUVEX – šroubový kompresor MH6, vyvinutý společně
s firmou HYDROCAR. Světová premiéra bude na
veletrhu IAA v Hannoveru. Jde o kompresor určený k pneudopravě sypkých materiálů. Kompresor
je i s PTO integrovaný do převodovky vozidla.
Nevyžaduje prostor v rámu, odpadá kardan, držáky kompresoru, systém je až o 70% lehčí. Je
konstruován s přihlédnutím k použití i do vozidel
Euro 6 a pro všechny konfigurace podvozku –
4x2, 6x2, 6x4.
Další novinkou od firmy Mouvex je šroubový
kompresor B200 pro dopravu tekutin. Na jeho
vývoji a hlavně na testovacím provozu se podílela i společnost Alfimex. Kompresor se montuje
přímo na PTO (jako např. hydraulické čerpadlo),
nejsou potřeba žádné držáky kompresoru ani
kardan. Tato novinka bude také představena na
veletrhu IAA v Hannoveru, ale mnoho těchto
kompresorů je již v provozu po celé Evropě
i v České republice. V obou případech jde momentálně o nejlehčí kompresorové systémy na
světě.
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Nabízíme: Řešení nástaveb a přídavných zařízení, kompresorů pro pneumatickou dopravu
materiálů, čerpání tekutých hmot, hydraulické systémy a pohony převodovek PTO.
Armatury a opravy cisteren, hadice, spojky, klapky, pojistné ventily, potrubní ventily
i jejich těsnění – náhradní díly a manometry. Hydraulické hadice, nádrže oleje i paliva.
Sváření hliníku a nerezové oceli.
Servis sacích bagrů, vyhledávací systém SHERLOG, servis a revize hydraulických zvedacích zařízení (hydraulické ruce, zvedací plošiny, jeřáby a natahovací ramena kontejnerů).
Servis a opravy kompresorových výrobců: Alfons Haar, Blackmer-Mouvex,
Gardner Denver, GHH, DRUM, DemagWittig, Hori.
Hydraulika: Bezares – Parker
Cisternové armatury a náhradní díly: Silgon-GONDROM, Spitzer – Magyar,
Feldbinder, Parcisa, Maisonneuve. Chladiče stlačeného vzduchu i oleje.
Nové a aktualizované webové stránky jsou Vám k dispozici od 10. 9. 2010 !

Snažíme se a děláme co můžeme nebýt horší než nejlepší !
28

Alfimex_185x67.indd 1

DOPRAVA A SILNICE 9/2010

26.8.2010 11:46:09

