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THE ART OF COMPRESSION

CKD legacy 2 DSK 160  3 DSK 100  3 DSK 75  K-LOK | | | ||

Partenerul nostru, Rudos produce toate componentele de compresoare în 
concordanță cu cele mai avansate standarde industriale.

Toate procesele de management, proiectare, producție, testare, ambalare și 
livrare sunt certificate periodic și în permanență îmbunătățite.  

Ÿ Audiat conform EN ISO 9001:2009
Ÿ Certificat de competență Nr. 164 de la  Railway Company 

Cargo Slovakia
Ÿ Certificat de competență Nr.  492 de la Czech Railways
Ÿ Atelier de recondiționare supape și etanșări agreat de 

Cook Compression - 2017
Ÿ Certificat de sudare vehicule feroviare CL-1 No. Zv-7/2012 

de la Railway Authority

Ÿ Certificat de sudare CL-1 No.  C2-0141/1117 CA de la SVV 
Praha, 
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Soluții complete de compresoare de frână în aplicații feroviare
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Partenerul nostru, RUDOS, oferă soluții cuprinzătoare și părți componente pentru compresoarele de aer la 
vehiculele feroviare. Atât tehnologia avansată cât și experiența profesională au contribuit ca Rudos să devină una 
din cele mai importante comapanii din Slovakcia în acest domeniu. Paleta noastră de servicii include: consultanță, 
proiectare, livrare și instalare.
Toate subansamblele pentru compresoarele feroviare sunt proiectate și produse in-house.

Gamă largă de semicuzineți cu cota finală 
sau brute/eboș.
Bucșe din materiale compozite până la trei 
straturi.
Semicuzineți bimetalici.
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Presetupe  Segmenți  Benzi portante  Pistoane  Tije  Cămăși Cilindri  Servicii de Reparare  |  |  |  |  |  |

Compresoare și motoare  Servicii de Diagnostizare și Analiză  Monitorizare On-line și Sisteme Responsive    |  |  
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