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THE ART OF COMPRESSION
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Gamă largă de semicuzineți cu cota finală 
sau brute/eboș.
Bucșe din materiale compozite până la trei 
straturi.
Semicuzineți bimetalici.

Tungs-Star Compression recondiționează supapele Dvs. la specificațiile inițiale, 
la o fracțiune din costul supapelor noi.

Ÿ Pot fi obținute și economii de peste 60%
Ÿ Pentru supapele recondiționate oferim aceleași  GARANȚII CA ȘI

pentru cele  NOI
Ÿ Plăcile de supapă, arcurile și șuruburile centrale nu sunt 

refolosite niciodată
Ÿ Dacă o componentă majoră trebuie înlocuită, clientul este 

consultat înainte de a continua procedura de reparație
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În situațiile în care echipamentele nu pot fi recondiționate în 
siguranță la condiții mai bune sau la cele de proiectare, noi oferim o 
gamă completă de piese de calitate produse de COOK COMPRESSION. 
Toate serviciile și componentele sunt susținute de garanții complete 
pentru materiale și manoperă.

Partenerul nostru, Cook Compression produce toate supapele și piesele OEM 
astfel ele sunt 100% interschimbabile.

Partenerul nostru, Cook Compression este lider mondial în tehnologia etanșărilor de tijă, cu mai multe 
produse și în mai multe aplicații decât orice alt furnizor din acest domeniu. 

Ÿ Inelele de etanșare nu se reutilizează, acestea sunt livrate noi!
Ÿ O selecție amplă de materiale, de la bronz până la cele ultra-performante 

non-metalice, îmbunătățește dramatic durabilitatea în aplicațiile cele 
mai solicitante.

Ÿ Carcasele pot fi recondiționate și sunt reutilizabile în întregime sau parțial 

Partenerul nostru, Cook Compression proiectează și produce segmenți și benzi 
portante performante. 
Geometria, caracteristicile, dimensiunile și materialele inelelor sunt special 
proiectate pentru a reduce sarcinile și să ofere o durată de viață maximă. 
Construcția inelelor și materialele folosite sunt validate prin analizele în 
laboratoarele proprii și cu compresoare de testare.
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