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NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.

QUẠT CÔNG SUẤT CAO DÙNG TRONG HẦM MỎ VÀ BƠM CHÌM BÙN.

Elmech Kazeten CT TNHH là công ty hiện đại và phát triển mạnh,
cung cấp những giải pháp chất lượng cao trong ngành khai thác
khoáng sản. Chúng tôi thực hiện cả những dự án cho ngành
nhiệt lượng và chúng tôi cung cấp giải pháp sử dụng trong
đường hầm.
Bắt đầu từ lúc hoạt động , mục đích quan trọng nhất của chúng
tôi là cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao cùng với tiếp
cận với từng khách hàng. Điều đó chúng tôi khẳng định hàng
ngày qua việc thực hiện những ủy thác một cách chuyên nghiệp
và chu đáo.
Chúng tôi đã có mặt trên thị trường trên 20 năm. Thời điểm
bước nguặt trong sự phát triển của công ty là khi công ty
ELMECH và Xí nghiệp Sửa chữa Công nghiệp Khai thác khoáng
sản KAZETEN Công ty CP hợp nhất. Hợp nhất đã thực hiện năm
2002. Sự ra đời của ELMECH Kazeten CTTNHH là sự kết hợp mấy
chục năm truyền thống với hiện đại. Công ty phát triển và tăng
cường vị trí dẫn đầu trên thị trường Ba Lan trong phạm vi sản
xuất, lắp ráp và sửa chữa quạt công suất cao dùng trong mỏ và
bơm chìm bùn.

Hiệu quả việc hợp nhất công ty Elmech và Kazeten là một loạt
lợi ích, trong đó quan trọng nhất là:
• Khả năng đưa vào những giải pháp thiết kế đổi mới
• Phát triển cơ sở máy móc cùng với tăng an toàn và hiệu suất
của chúng tôi
• Hợp lí các quá trình công nghệ sản xuất, nhờ vậy khách hàng
của chúng tôi có thể có sửa chữa và thực hiện đơn đặt hàng
trong thời hạn nhanh chóng.
• Nâng cao chất lượng sản phẩm của chúng tôi và thích ứng
nó với những đòi hỏi an toàn cao nhất làm việc trong những
điều kiện khó khăn và đòi hỏi các điều kiện thấp.
Những lĩnh vực hoạt động quan trọng nhất của Công ty là:
• Sản xuất và sửa chữa quạt điện có hiệu suất từ 0,8m3/s đến
25m3/s cùng với áp lực từ 400 Pa đến 10.000 Pa,
• Sản xuất quạt thủy lực,
• Sản xuất bơm chìm bùn loại GPSZ,
• Sửa chữa máy điện,
• Sửa chữa máy khoan mỏ.
• Sửa chữa bơm chìm loại P-PK, PSZ…

Chúng tôi có hậu trường xây dựng-thiết kế và tư vấn phát triển,
hệ thống vận tải cùng với cơ sở máy móc hiện đại. Chúng tôi có
nhà xưởng-kho với diện tích 6000m2.
Nhờ những lợi thế đó chúng tôi có thể đáp ứng nhanh chóng
và hiệu quả những nhu cầu của khách hàng của chúng tôi trong
phạm vi cung cấp,lắp ráp hay tu sửa thiết bị.
Triết lí hoạt động của chúng tôi dựa trên đối thoại trực tiếp và
hợp tác với các chuyên gia, những người đang sử dụng trực
tiếp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, đồng thời giúp chúng
tôi càng ngày càng tốt hơn. Nhờ những kinh nghiệm của họ,
đến nay chúng tôi có thể đạt được những giải thưởng cao nhất
dành cho những công ty đổi mới nhất và thân thiện với nghành
khai thác khoáng sản.
Tiêu chí hàng đầu của chúng tôi là phát triển công nghệ cùng
với nâng cao trình độ của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên. Nhờ
thế chúng tôi giữ ưu thế cạnh tranh và chúng tôi có thể giới
thiệu những giải pháp hiệu quả, an toàn và chắc chắn.
Chúng tôi tự hào với sự tin tưởng mà những đối tác kinh doanh
dành cho chúng tôi. Chúng tôi mời cùng hợp tác.
Xem thêm trên: www.elmech-kazeten.pl

