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Części zamienne

REMIX S.A. oferuje pełen asortyment części zamiennych wykorzystywanych
w urządzeniach własnej produkcji. Jednocześnie dostarczamy szeroką gamę
części do urządzeń innych producentów przy uwzględnieniu indywidualnych
potrzeb klienta.
Zakres naszej oferty obejmuje:
elementy grzejne z drutu oporowego lub taśmy oporowej
elementy grzejne sylitowe
elementy grzejne rurkowe
wkłady grzejne do rur promieniujących
systemy grzejne gazowe
oprzyrządowanie odlewane (tace, płyty denne, prowadnice, tory
rolkowe, wirniki mieszarek atmosfery itd.)
retorty i pokrywy stosowane w piecach wgłębnych i generatorach
mufle do pieców komorowych i taśmowych
kosze załadowcze spawane i odlewane
tace załadowcze
rury promieniujące
czujniki temperatury
sondy tlenowe
materiały ceramiczne (kształtki ceramiczne, płyty i maty z materiałów
włóknistych, zaprawy ogniotrwałe)
mieszarki atmosfery

Elementy grzejne silitowe

Retorty pieców wgłębnych

Płyty denne

Elementy grzejne i rury promieniujące

Kosze załadowcze spawane i odlewane

Materiały ceramiczne

Elementy grzejne rurkowe

Elementy grzejne prętowe

Utrzymywanie stanów magazynowych poszczególnych części na stałym
poziomie umożliwia nam terminowość dostaw, skrócenie czasu realizacji
zamówień, jednocześnie zwiększając dyspozycyjność urządzeń klienta.

Termopary

Serwis, remonty i modernizacje

REMIX S.A. oferuje usługi w zakresie:
uruchomienia urządzeń u klienta
modernizacje i remonty urządzeń zarówno własnej produkcji jak
i urządzeń innych producentów
wymiana wymurowania (izolacji cieplnej)
wymiana elementów grzejnych
remonty i modernizacje systemów grzejnych
remonty i modernizacje szaf sterowniczych
zmiana układów sterowania
okresowe przeglądy i serwis urządzeń
sprawdzanie poziomu potencjału węglowego
pomiar rozkładu temperatury w przestrzeni roboczej
pomiar punktu rosy
pomiar ciśnienia w piecu
uruchamianie i regulacja palników gazowych
sprawdzanie szczelności instalacji gazowych
sprawdzanie szczelności komór pieców atmosferycznych
remonty i modernizacje urządzeń pod kątem spełnienia norm
bezpieczeństwa

Okresowy serwis pieców topialnych

Piec komorowy typu PEKAT przed ...

Piec z wysuwnym trzonem po remoncie

... i po modernizacji

Nasi specjaliści służą pomocą przy podjęciu decyzji przy wyborze między
modernizacją urządzenia a kupnem nowego urządzenia.

Usługi utrzymania ruchu

REMIX S.A. dysponuje Zakładem Utrzymania Ruchu zlokalizowanym
w Gorzycach (Z.U.R. Gorzyce), który świadczy profesjonalne usługi
w zakresie zapewnienia wymaganej dyspozycyjności maszyn i urządzeń
oraz infrastruktury w firmach produkcyjnych. Z.U.R. Gorzyce tworzy grupa
wykwalifikowanych pracowników z wieloletnią praktyką w zakresie
serwisowania urządzeń.
Zakres świadczonych usług:
przeglądy, naprawy, remonty i modernizacje:

Piec po modernizacji przez ZUR Gorzyce

pieców topialnych i podgrzewczych
pieców do obróbki cieplnej
suszarek i generatorów
napędów i urządzeń elektrycznych
(silników, serwonapędów, transformatorów itd.)
urządzeń chłodniczych
(skraplaczy, klimatyzatorów, sprężarek, wentylatorów itd.)
układów hydrauliki wodnej
(myjni, urządzeń do fosforowania, układów do chłodzenia
maszyn i urządzeń itd.)
układów hydrauliki wodnej gazowej
(instalacji chloru i argonu przy urządzenia do rafinacji,
układów zapłonowych pieców topialnych i pieców do obróbki
cieplnej, podłączeń palników itd.)
sprawdzanie aparatury kontrolno-pomiarowej
Dysponujemy specjalistycznym sprzętem niezbędnym do wykonania
powyższych usług.
W celu podniesienia wydajności pracy urządzeń w Państwa firmie istnieje
możliwość podpisania umowy na regularny monitoring urządzeń do obróbki
cieplnej i pieców topialnych. Usługa tego typu zapewni Państwu przede
wszystkim podniesienie wydajności pracy urządzeń poprzez ograniczenie
czasu niepotrzebnych przestojów w produkcji, których przyczyny można
zawczasu wyeliminować. W efekcie spowoduje to obniżenie kosztów
produkcji w Państwa firmie.
Przy realizacji procesów wykorzystujemy najnowsze przedsięwzięcia
techniczno-organizacyjne TPM i 5S.

Rozbudowa i modernizacja systemu
transportu wsadu linii T6
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