Serwis, naprawa, produkcja,
montaż i uruchamianie

Wolfgang Mehner GmbH
Turnhallenstraße 20
08412 Werdau

Zaworów bezpieczeństwa

Urządzeń dozujących

Tel. +49 (0) 3761 7009-0

Armatury

Dmuchaw i kompresorów

Napędów

Oczyszczalników

Faks +49 (0) 3761 7009-62
info@mehner-gmbh.de

Zbiorników

Techniki zabezpieczeń
przeciwwybuchowych

Pomp
Serwis części zamiennych

Jako przedsiębiorstwo posiadające certyfikaty DIN EN
ISO 9001 i SCC wykonujemy usługi w zakresie
montażu, napraw i serwisu na komponentach
konstrukcji instalacji we własnym warsztacie, jak
również w miejscu występowania Państwa instalacji.
Posiadamy uprawnienia do naprawiania, regulowania
i plombowania zaworów bezpieczeństwa. Jesteśmy uprawnieni do przeprowadzania napraw na komponentach i instalacjach, które podlegają Rozporządzeniu
w sprawie ochrony przeciwwybuchowej [Explosionsschutzverordnung] (naprawy autoryzowane zgodnie
z ATEX). Ponadto jesteśmy wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem zgodnie z Ustawą o gospodarce wodnej [Wasserhaushaltsgesetz].

Naprawy
autoryzowane
zgodnie z ATEX.
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Partner systemowy w obszarze
instalacji przemysłowych

Systemów pomiarowych i
układów regulacji

Aktualne certyfikaty znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej:

Oddział w Dreźnie
Ringstraße 4
D - 01468 Moritzburg

Oddział w Teutschenthal
Am Gewerbepark II / Nr. 9
D - 06179 Teutschenthal

Tel. +49 (0) 351 45254-30
Faks +49 (0) 351 45254-59

Tel. +49 (0) 34601 27111-0
Faks +49 (0) 34601 27111-9

Oddział w Erfurcie
Alte Chaussee 91
D - 99097 Erfurt-Waltersleben

Oddział w Berlinie
Am Borsigturm 70
D - 13507 Berlin

Tel. +49 (0) 361 262503-0
Faks +49 (0) 361 262503-20

Tel. +49 (0) 30 22605570-0
Faks +49 (0) 30 22605570-9

Biuro sprzedaży w Bawarii
Business Park
Kleiner Johannes 21
D - 91257 Pegnitz
Tel. +49 (0) 924148307-05

Biuro sprzedaży w Austrii
Akazienstraße 4
A - 4614 Marchtrenk
Tel. +43 (0) 664 4344158

www.mehner-gmbh.de
Obsługą zajmuje się:

DEKRA Certification GmbH

www.mehner-gmbh.de

osprzęt - napędy - technika pomiarowa - pompy - hurt - naprawa - serwis - montaż

Wolfgang Mehner GmbH
jako przedsiębiorstwo rodzinne jest synonimem
dostępności produktów, części zamiennych i usług.
Dzięki obszernej wiedzy i doświadczeniom nasz
zespół z chęcią zapewni Państwu wsparcie w
obszarze Państwa zadań w środowisku
przemysłowym.
Nasza działalność jako partnera systemowego
obejmuje niezależne od producenta doradztwo,
dostawy i uruchamianie instalacji przemysłowych, jak
również różnorodność części zamiennych, serwis i
usługi w tym obszarze. Przy opracowywaniu
indywidualnych rozwiązań opieramy się na naszym
bogatym doświadczeniu.
Całoroczny 24h serwis i bogato wyposażony magazyn
to dla nas oczywistość. Państwa życzenie
zredukowania liczby dostawców możemy w
znacznym stopniu spełnić dzięki naszemu szerokiemu
asortymentowi. Obejmuje to również zarządzanie
produktem B i C.
Różne certyfikaty dokumentują naszą wydajność z
korzyścią dla Państwa (aktualnie możliwość
wywołania pod adresem www.mehner-gmbh.de).

Wybrani partnerzy:

Przedsiębiorstwo

posiadające umowy specjalne

Przykłady branż, które chętnie korzystają z
naszych usług:
Przemysł samochodowy i jego kooperanci
Przemysł drzewny, papierniczy i celulozowy
Przemysł chemiczny

Jesteśmy oficjalnym dealerem / partnerem dystrybucyjnym i serwisowym:

Przemysł medyczny, przemysł artykułów
spożywczych i używek
Gospodarka zaopatrzeniowa i gospodarka
odpadami
Budowa maszyn i instalacji
Handel i dziedzina gospodarki zajmująca
się eksportem

Jako partner systemowy zapewniamy dla tych gałęzi
przemysłu powiązanie ofert i dostaw wielu
międzynarodowych producentów z naszym bogatym
doświadczeniem. Tym samym przy niewielkich
nakładach zyskują Państwo dostęp do szerokiego
wyboru produktów.

Partner

Dzięki doradztwu zorientowanemu na osiągnięcie
celu mogą Państwo osiągnąć optymalne
rozwiązanie swoich zadań, ponieważ dla nas
istnieje tylko jeden cel: Państwa sukces.

Partner w obszarze pomp

Oferujemy Państwu szerokie spektrum usług, aby
przyczynić się do wspólnego kształtowania i
doskonalenia procesów w Państwa zakładzie.
Centrum uwagi stanowi tutaj optymalizacja w
obszarze energii i surowców. Nie rozglądamy się tylko
na prawo i lewo - wyzwania rozważamy z każdego
punktu widzenia i dzięki temu zapewniamy naszym
Klientom znaczną wartość dodaną. Skorzystajcie
Państwo z kwalifikacji naszych specjalistów, którzy są
permanentnie szkoleni.

I autoryzowany partner serwisowy

Jesteśmy autoryzowanym specjalistycznym przedsiębiorstwem w zakresie napraw zaworów
bezpieczeństwa

Armatura

Napędy

Technika pomiarowa

Pompy

Armatura odcinająca
Klapy odcinające
Zasuwy odcinające
Zawory membranowe
Zawory kulkowe z
kurkiem kulistym
Odwadniacze
Zawory bezpieczeństwa
Zawory redukcyjne

Elektryczne
Pneumatyczne
Napędy ręczne
Akcesoria

Technika pomiaru ciśnienia
Technika pomiaru temperatury
Technika pomiaru przepływu
Technika pomiaru poziomów

Pompy normowe
Pompy blokowe
Pompy inline
Pompy zanurzeniowe
Pompy dozujące
Pompy próżniowe
Pompy do opróżniania beczek

Armatura regulująca
Kompensatory
Zawory sterowane elektromagnetycznie
Łapacze zanieczyszczeń
Filtry
Armatura przeciwzwrotna
Armatura z tworzywa sztucznego
Membrany

Technika pomiaru analitycznego
Armatura kotła
Elektrody regulujące
Akcesoria

Zbiorniki i układy
Pompy membranowe zasilane
powietrzem sprężonym
Pompy śrubowe jednowirnikowe
Pompy zwiększające ciśnienie
Dmuchawy rotacyjne z obrotowymi
tłokami
Mieszalniki
Rozdzielnice
Akcesoria

Zbiorniki membranowe
Zbiorniki do składowania
Zbiorniki specjalistyczne
Układy odgazowywaczy
Wytwornice pary czystej
Urządzenia zasilania
drugostronnego kondensatu

Układy dozujące
Instalacje zwiększające ciśnienie
Systemy kanalizacyjne
Systemy filtracji zanieczyszczeń
Systemy wymienników ciepła
Akcesoria

