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WYDAJNE TECHNOLOGIE DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

ALMiG jest jednym z wiodących oferentów systemów sprężonego powietrza i posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższej jakości
produktów w sektorze sprężonego powietrza. Firmy na całym świecie ufają naszym rozwiązaniom zorientowanym na odbiorcę, naszej jakości,
innowacyjności i elastyczności.
Ciągłe badania i rozwój stanowią zasadniczą podstawę wydajności każdego systemu produkowanego przez ALMiG. Tylko te ciągłe udoskonalenia i
ulepszenia pozwalają nam szybko i elastycznie reagować na indywidualne życzenia klientów. Uzupełnieniem tego podejścia jest nasza kompleksowa
znajomość branży oraz szeroka oferta serwisowa, dzięki której ALMiG jest kompetentnym partnerem dla każdego klienta, niezależnie od jego potrzeb.
Nasi klienci otrzymują od ALMiG wyrafinowane technologie sprężarek i szeroki zakres usług serwisowych. Najnowsze technologie łączą w sobie
doskonałość z możliwie najcichszą pracą, optymalną wydajnością energetyczną i szczególnie staranną ochroną zasobów. Widzicie Państwo: opłaca
się poznać naszą długoletnią firmę ze Szwabii.
ALMiG: Systemy sprężarkowe wyprodukowane w Niemczech

Nasze sprężarki spełniają warunki odbioru zgodnie z wymogami:
• ISO 1217-3 załącznik C-2009
• ASME
• OSHA
i są zgodne z wytycznymi CE. Nawet najbardziej rygorystyczne warunki odbioru, takie
jak DNV-GL, BUREAU VERITAS, LLOYD‘s REGISTER OF SHIPPING, ABS i inne, są dla nas
rzeczą oczywistą.
Firma ALMIG jest certyfikowana zgodnie z tymi warunkami: IRIS 02, ISO 9001: 2008, ISO
14001: 2004.
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Zakład w Köngen został założony jako
mały warsztat mechaniczny do produkcji
samochodowych pomp powietrznych
do napełniania opon samochodowych i
ciężarowych.

Rozwiązania z regulacją prędkości
obrotowej i systemy wtrysku wody do
sprężarek bezolejowych są kolejnym
krokiem w rozwoju produktu.

Dziś

Rozpoczęcie rozwoju nowych sprężarek
jedno- i dwustopniowych.
Rozpoczęcie produkcji sprężarek
przemysłowych o pojemności do 5
cylindrów.

Po zmianie właściciela, nowo założona
spółka ALMiG Kompressoren GmbH oficjalnie rozpoczęła działalność 1 lipca 2007
roku. Nazwa ALMiG oznacza Automatische Luftpumpen (automatyczne pompy
powietrzne) - Made in Germany.

Technologia sprężarek śrubowych jest
dodana do portfolio produktów obok
technologii sprężarek tłokowych.

ALMiG staje się częścią działającej
na całym świecie tajwańskiej grupy
Fusheng.
Dzięki temu ALMiG będzie mógł
stale wzmacniać swoją globalną sieć
sprzedaży

Firmą zarządza Pan Viktor Weber. ALMiG Kompressoren GmbH zatrudnia około 200 osób w swoim zakładzie w Köngen i nadal produkuje prawie
wszystkie sprężarki w Niemczech, w tym samym miejscu co w 1923 roku.
Dzisiaj ALMiG jest nie tylko odnoszącym sukcesy dostawcą sprężarek, ale także oferuje systemy wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza
dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasze produkty
Wydajność i zrównoważony rozwój są wartościami przewodnimi firmy ALMiG. Kierując się zasadą „Green & Blue“, stale rozwijamy nasze produkty w zakresie
oszczędzania zasobów i przyjaznego dla środowiska użytkowania. W obszarze „Blue“ stale pracujemy nad coraz wydajniejszymi sprężarkami, aby zredukować
zużycie energii w zakładach i osiągnąć coraz lepszą wydajność specyficzną.
Obszar „Zielony“ obejmuje nasze bezolejowe sprężarki i komponenty do uzdatniania sprężonego powietrza. Im mniej oleju jest zużywane, a tym samym przedostaje się do środowiska wraz z innymi cząstkami zanieczyszczeń, tym lepiej dla naszego środowiska. Dlatego też stale rozwijamy nasze systemy bezolejowe,
a nasze komponenty do uzdatniania sprężonego powietrza poddawane są ciągłemu procesowi optymalizacji.
COVERED BY ALMiG
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Wysoka wydajność i niezawodność
Wszystkie możliwe opcje napędu
Niskie koszty obsługi
Niski poziom hałasu

Zakres mocy: 4 - 315 kW
Wielkość przepływu: 0,27 - 62,7 m3/min.
Ciśnienie robocze do 13 bar

COVERED BY ALMiG

Sprężarki z regulowana prędkością
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Wysoka wydajność
Dopasowanie do aktualnego zapotrzebowania w
sprężone powietrze
Kosztowne czasy pracy na biegu jałowym są
zredukowane do minimum

Zakres mocy: 5.5 do 315 kW
Wielkość przepływu: 0.27 - 62 m3/min
Ciśnienie robocze do 13 bar

COVERED BY ALMiG

Sprężarki bezolejowe
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100 % bezolejowe sprężone powietrze
Bardzo niskie zużycie energii podczas pracy
Przyjazne dla użytkownika sterowanie mikroprocesorowe
Minimalne koszty związane z obsługą
Chłodzenie powietrzem lub wodą

Zakres mocy: 15 do 2240 kW
Wielkość przepływu: 0.21 - 330 m3/min
Ciśnienie robocze 10 bar

COVERED BY ALMiG

Uzdatnianie sprężonego powietrza
•
•
•

Niskie straty ciśnienia
Niezawodne oczyszczenie sprężonego
powietrza
Bezpieczne w pracy
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Rozwiązania „pod klucz
Niezależnie od tego, czy planują Państwo budowę nowej stacji sprężarek,
czy też wykorzystują już istniejącą stację sprężonego powietrza - jesteśmy do
Państwa dyspozycji z doświadczeniem i know-how.
ALMiG oferuje Państwu gotowe rozwiązania dla ekonomicznej i wydajnej stacji
sprężonego powietrza - wraz z audytem sprężonego powietrza, konstrukcją
sprężarek, orurowaniem i podłączeniem do instalacji.
Z firmą ALMiG otrzymują Państwo wszystko z jednej ręki.

Rozwiązania specjalne
ALMiG oferuje Państwu szereg specjalnych rozwiązań w zakresie sprężonego powietrza - indywidualnie dostosowanych do Państwa potrzeb.

ALMiG TRACKAIR - Sprężarki dla sektora pojazdów użytkowych i taboru kolejowego
ALMiG projektuje, produkuje i sprzedaje wszystkie główne komponenty systemu zasilania powietrzem
w pojazdach szynowych.

Sprężarki Morskie ALMiG - najbardziej niezawodne produkty nawet w trudnych
warunkach
Niezawodność, solidność nawet w wysokich temperaturach oraz konstrukcja umożliwiająca
elastyczną regulację ciśnienia to tylko niektóre z zalet naszej serii sprężarek morskich.

Systemy sprężonego powietrza ALMiG w kontenerach
Dzięki kontenerom na sprężone powietrze firmy ALMiG są Państwo niezależni od wydajności i
warunków otoczenia swoich hal produkcyjnych.

Panele sterujące
Inteligentny monitoring, niezawodna dokumentacja.

ALMiG Industry 4.0
•
•
•
•
•
•
•
•

Intuicyjna instrukcja zawierająca wszystkie informacje w skrócie
Przekątne ekranu do 7” i ekran dotykowy
Konfiguracja i uruchamianie nigdy nie było łatwiejsze
Sterowanie na podstawie zapotrzebowania do 10 sprężarek
Stała funkcja rejestracji danych na karcie SD
Dostępne są obszerne statystyki
Komunikacja pomiędzy różnymi komponentami w obrębie Twojej stacji
Odblokowanie nieosiągalnego dotychczas potencjału oszczędności dzięki współdziałaniu
generatorów sprężonego powietrza z odbiorcami

ALMiG WebControl
•
•
•
•
•
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•

Prosta obsługa za pomocą standardowych przeglądarek internetowych (w tym smartfonów i tabletów)
Ty decydujesz: Dostęp przez własną sieć firmową lub na całym świecie przez Internet
Chronione połączenie telefoniczne z różnymi prawami dostępu
Ciągłe monitorowanie wszystkich istotnych z operacyjnego punktu widzenia parametrów
Aktywne powiadomienia e-mail o ostrzeżeniach, konserwacji lub usterkach
Wygodne przesyłanie wszystkich istotnych danych do programów biurowych, takich jak MS-Excel
Atrakcyjne graficznie wyświetlanie parametrów w postaci tabel lub grafik

Pięć głównych powodów dlaczego ALMiG

Doświadczenie i niezawodność
Od 1923 roku projektujemy i produkujemy sprężarki w Niemczech. Najwyższej klasy niemiecka
inżynieria, oparta na naszym doświadczeniu, gwarantuje najwyższą niezawodność rozwiązań

1

Jakość
Najbardziej wymagające certyfikaty, powtarzające się audyty i kompleksowe testy gwarantują stałą jakość
przez cały okres eksploatacji sprężarek ALMiG.

2

Najwyższa wydajność
Nasze sprężarki łączą w sobie doskonałe wartości wydajności z maksymalną płynnością pracy,
optymalną efektywnością energetyczną i ostrożnym wykorzystaniem zasobów.

3

Rozwiązania zorientowane na odbiorcę
Rozległy know-how branżowy oraz ciągły rozwój i doskonalenie pozwalają nam szybko i
elastycznie reagować na indywidualne wymagania klientów.

4
5

Usługa kompleksowa
Dzięki naszej szerokiej ofercie usług ALMiG jest kompetentnym partnerem dla
każdego klienta, który w każdej chwili może odpowiedzieć na wszystkie pytania.

ALMiG
Właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania.

Przemysł

Żywność

Farmaceutyka

Stocznie

Kolej

Chemia

Motoryzacja

Napoje

Service – Zawsze i wszędzie.
Wysokiej jakości produkty, takie jak rozwiązania sprężonego powietrza ALMiG, zasługują na pierwszorzędny serwis.
Dlatego oferujemy Państwu kompletny program serwisowy: od kompleksowego doradztwa, poprzez zapewnienie dyspozycyjności i zwiększenie
efektywności ekonomicznej, aż po rozwój potencjałów oszczędności energii.
Niezawodność, szybki czas reakcji i kompetentne doradztwo to nasze priorytety. Oferujemy obszerną sieć wysoko wykwalifikowanych techników serwisowych ALMiG oraz specjalnie przeszkolonych i autoryzowanych partnerów serwisowych.
W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo eksploatacji Państwa stacji sprężonego powietrza w każdym momencie, zarówno w kraju, jak i za granicą.
•
•
•
•
•

Doradztwo, planowanie i instalacja
Pomiary zużycia i jakości sprężonego powietrza
Umowy dotyczące konserwacji
Oryginalne części zamienne
Dalsze szkolenia, w tym seminaria dotyczące oszczędzania energii i sprężonego powietrza
Pakiet ALMiG AIRCARE daje Państwu możliwość dochodzenia roszczeń o usunięcie wad nawet po upływie ustawowego okresu gwarancji. Zachowaj pełną kontrolę nad kosztami serwisu i unikaj przykrych niespodzianek.
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Szczególną cechą ALMiG AirCare jest to, że rozszerzenie to obejmuje nie tylko nowo zakupione sprężarki ALMiG, ale
również dodatkowe komponenty, takie jak osuszacze chłodnicze, filtry itp. (patrz Warunki AirCare).

Jesteśmy blisko naszych klientów - na całym świecie

Rozwój i
produkcja w
Niemczech

177
partnerów
na całym
świecie

Dystrybucja
w ponad 40
krajach

Część Grupy
Fusheng
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