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DVACETILETÉ
KOŘENY
Základy společnosti ALFIMEX byly položeny již v roce
1994, kdy se rozvíjela činnost odborných a speciálních
nástaveb užitkových vozidel. Společnost DRUM
International Ltd. začala prodávat v České republice
kompresorovou techniku do tahačů cementových
cisternových přepravníků. Tehdy se vytvořil kolektiv
pracovníků prodeje a servisu, který prošel školením
a následnou praxí. Po několikaletém úspěšném
působení postoupil do nejvyšší struktury obchodního
zastoupení akciové skupiny SYLTONE.

V roce 2001 nastaly organizační a ekonomické
změny v obchodní struktuře SYLTONE. Celé servisní
a obchodní oddělení přešlo do zaměstnaneckého
poměru společnosti Alfons Haar Hamburg. Prodejní
a servisní středisko HAAR CZ s.r.o. provádělo potřebný
servis instalací všech kompresorů starších značek
a zároveň rozšířilo nabídku služeb o nové produkty
v podobě hydrauliky BEZARES a kompresorové řady
Cmax, Vmax a Emax.

VZNIK SPOLEČNOSTI
ALFIMEX
Z důvodu rozšiřování výroby v HAAR CZ došlo v roce
2004 k rozdělení činnosti společnost na přímé obchodní
zastoupení a nezávislé středisko kompresorové
a hydraulické techniky, které se kompletně, včetně
administrativy a zaměstnanců, přestěhovalo
do společnosti ALFIMEX. Tato nová společnost se
starala o prodej a servis nejen nových kompresorů
Alfons Haar, ale i starých, např. značky DRUM.
Na přelomu let 2005 a 2006 potvrdila společnost
ALFIMEX dominantní postavení v oblasti velkoobchodu
s díly hydraulických systémů a jejich komponentů,
když získala exkluzivitu k zastupování výrobce
BEZARES. V roce 2006 se výrazně zvýšil podíl
společnosti ALFIMEX na prodeji a servisu další značky
francouzského výrobce BLACKMER MOUVEX.
Ve stejném roce společnost získala licenci na provádění

instalací zabezpečovacího a vyhledávacího
elektronického zařízení SHERLOG do užitkové techniky
a autobusů.
Díky dlouholetým zkušenostem a rozsáhlé nabídce se
společnost stala významným dodavatelem dodatečné
instalace palivových nádrží, převážně pro zahraniční
transportní přepravníky a další užitkovou techniku.
Postupem času se nabídka služeb rozšířila o opravy
a úpravy užitkových vozidel, přepravníků a nástaveb,
sváření hliníku a nerezu, všech systémů hydraulického
sklápění, chodících podlah návěsů, sklápění silo-cisteren
i elektrosklápění nebo chlazení stlačeného vzduchu.
K prováděným servisům je ALFIMEX exkluzivním
prodejcem potrubních armatur německého výrobce
SILGON Gondrom.

SOUČASNOST
A BUDOUCNOST
V současné době je hlavním zaměřením společnosti
speciální instalace pracovních systémů do užitkové
techniky (kompresorové systémy, čerpací a hydraulická
technika), nástavby a opravy užitkových vozidel. Mezi
další nabízené služby patří například prodej pohonných
hmot, olejů a mazadel, zámečnické práce, servisní
práce sacích zařízení, servis harvestorové, lesní
a dřevařské technologie, převozní a dopravní služby,
půjčovna kompresorů a hydraulických systémů nebo
školení řidičů a obsluh cisternových souprav.
ALFIMEX komplexně řeší pomocí nejmodernějších
technologií zásadní požadavek přepravce – rychle,
kvalitně, bezpečně a pohodlně umožnit přepravu
zboží od prodejce k odběrateli. Zajišťuje prodej,
distribuci, servisní podporu i mobilní servis pro
Českou republiku a Slovensko, dále dodává náhradní
díly obchodním partnerům do Polska a Maďarska.
Budoucí plány a vize jsou zaměřeny hlavně
na poskytování co nejširšího a nejkvalitnějšího okruhu
služeb spjatých s kompresorovými systémy, čerpací
a hydraulickou technikou a nástavbami nebo opravami
užitkových vozidel.

VELICE RÁDI
SPOLUPRACUJEME
ALFIMEX úzce spolupracuje s výrobci a dodavateli:
Bezares, Blackmer, Mouvex, PSG, Gardner Denver,
Syltone, Drum, Demag Wittig, GHH, Webster, Emco
Wheaton, Alfons Haar, +GF+, Parker, SILGON –
Gondrom, Sherlog – Secar, Hiab, kompresory Hori,
čerpací technologie Sonnek, Tsurumi, sací bagry
Amphitec, 3plus1 Service.
Dále nabízí náhradní díly pro cisterny značek: Magyar,
Spitzer, Feldbinder, Maisonneuve, Parcisa.

Děkujeme všem klientům
a partnerům za dosavadní
přízeň a těšíme se na další
neméně úspěšné roky
spolupráce.
Tým společnosti
ALFIMEX
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ALFIMEX s.r.o.
Kutnohorská 369, 109 00 Praha 10
tel.: +420 274 024 225
fax: +420 274 024 226
e-mail: info@alfimex.cz
www.alfimex.eu

