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W trakcie 25 lat pracy zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy kilkaset specjalistycznych instalacji w szeroko pojętym 

przemyśle. Każdą z nich dopasowujemy indywidualnie pod kątem wymagań danego zakładu. Nasi inżynierowie 

są pasjonatami swojej pracy, a o ich wiedzy i doświadczeniu świadczy długa lista referencji. Głęboka analiza 

potrzeb i precyzja w planowaniu pozwalają nam zoptymalizować wydajność wdrażanych systemów.

Serwis
Od samego początku działania filozofia 

serwisowa naszej firmy opiera się na 

regularnych przeglądach. To gwarantuje 

długą i niezawodną pracę wszystkich dostar-

czanych przez nas urządzeń. Nasz zespół 

serwisantów jest regularnie szkolony  

w oddziałach producentów. Dzięki temu 

bazujemy nie tylko na swoim wieloletnim 

doświadczeniu, ale uczymy się nowych 

rozwiązań. 

Gwarancja jakości 
Dzięki wsparciu producentów, zapewniamy 

kompletne, oryginalne zestawy serwisowe. 

Są to części zamienne do maszyn i urządzeń 

oraz atestowane oleje zarówno dla aktualnie 

produkowanych, jak i dla wycofanych już  

z bieżącej produkcji urządzeń. Dotyczy  

to sprężarek jak i pomp próżniowych.

Bezpieczeństwo o każdej porze
Nasz zespół jest do dyspozycji Klientów przez 

24 godziny na dobę. Bo wiemy, jak ważna jest 

ciągłość produkcji w przemyśle. Żadna 

poważna firma nie może pozwolić sobie na 

nieplanowane przestoje. Dlatego nasz zespół 

jest nieustannie gotowy nieść pomoc  

w każdym, nawet najtrudniejszym przypadku. U R Z Ą D Z E N I A
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Wybrane realizacje: ABB, Aquanet, Coca-Cola, Degremont, Grupa Azoty (Police, Puławy, Siarkopol, PKCh), GOŚ Łódź, Grupa Lotos, Grupa 

Żywiec, IDS-BUD, K&K Technology, Mostostal Warszawa, Mostostal Puławy, MPWiK Żywiec, Operator Logistyczny Paliw Płynnych, 

Oczyszczalnia Ścieków Czajka, Oczyszczalnia Ścieków Południe, PWiK Warszawa, Suez, Veolia, Warbud, Siaap.



Od ponad 25 lat wykonujemy specjalistyczne instalacje sprężonego 

powietrza, próżni oraz biogazu, oparte na produktach sprawdzonych, 

najlepszych producentów. W 2006 r. do naszej oferty włączyliśmy 

urządzenia francuskiej firmy MPR Industries, która dostarcza sprężarki 

do mieszania w komorach fermentacji osadów w oczyszczalniach 

ścieków od roku 1980. Dzisiaj, po wyposażeniu ponad 300 zakładów, 

firma jest głównym producentem rozwiązań w tym przemyśle.

Jako jeden z czołowych producentów urządzeń do obsługi powietrza 

oraz agresywnych gazów chemicznych i przemysłowych, od ponad  

90 lat doskonali swoje produkty: sprężarki przemysłowe, pompy 

próżniowe i dmuchawy. Firma została założona w 1921 roku przez 

szwajcarskich inżynierów, którzy wynaleźli technologie ruchomych 

łopatek. Szeroka gama produktów dopasowanych do indywidualnych 

wymagań technicznych i technologicznych sprawia, że jest uznawana 

za dostawcę niezawodnych i wydajnych urządzeń do obsługi powietrza 

i gazów agresywnych w wielu aplikacjach przemysłowych.  Jej rozwią-

zania są stosowane także w ogromnej liczbie oczyszczalni ścieków  

w zakładach uzdatniania wody (w ponad 30 krajach) oraz w instalacjach 

biogazowych, w których zachodzi proces fermentacji beztlenowej.

Dzięki specjalistycznej wiedzy inżynierów MPR Industries zaprojek-

tował sprężarki łopatkowe do ponownego wtłaczania biogazu na dno 

komór fermentacyjnych, które z powodzeniem stosowane są na całym 

świecie, a specjalnie opracowany olej biodegradowalny (całkowicie 

rozkładany przez bakterie metanogenne) pomaga zwiększyć całkowitą 

wydajność procesu fermentacji beztlenowej. W swojej ofercie MPR 

Industries posiada również szereg dmuchaw bocznokanałowych  

i Roots’a, które są wykorzystywane do transportu biogazu i w instala-

cjach gazowych. 

Czas życia - ponad 30 lat Wysoka produktywność Brak zanieczyszczeń

Zwiększamy efektywność biogazowni

Sprężarki łopatkowe R lub RF
  Wydajność do 12 000 m³/h

  Ciśnienie powyżej 40 bar

Sprężarki z pierścieniem  
cieczowym TYP AL

  Przepływ: od 50 do 22 700 m³/h

  Ciśnienie do 1,85 bar abs

  Podciśnienie do 400 mbar abs

Pompy Roots’a SEM lub SEM V
  Przepływ od 800 do 12 000 m³/h

  Ciśnienie od 1,2 do 4,5 bar

Pompy próżniowe z pierścieniem 
cieczowym TYP VRN

  Przepływ do 22 000 m³/h

  Ciśnienie do 0,8 bar (23 psi)

  Podciśnienie do 10 mbar abs

Dmuchawy boczno kanałowe CL
  Wydajność do 2 000 m³/h

  Ciśnienie do 2 bar abs

  Podciśnienie do 300 mbar abs

Systemy zintegrowane SKID
  Przepływ bez ograniczeń

  Ciśnienie bez ograniczeń

  Parametry dostosowane do indywiduanych 

wymagań technicznych i procesowych inwestora
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