
Наші Клієнти

 

  

НАШІ КЛІЄНТИ

        

    

ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ» - ексклюзивний офіційний дилер на українському ринку всесвітньо відомої компанії Caterpillar ®. Ми є частиною великої міжнародної мережі компаній, яка займається поставками промислової, сільськогосподарської та будівельної спецтехніки. Zeppelin GmbH - німецький промисловий концерн, представлений в 20-ти країнах по всьому світу в сфері дилерства та виробництва. 
 Пропонована нашою компанією широка номенклатура продукції допомагає клієнтам вирішувати завдання будь-якої складності - від земляних робіт до електропостачання збудованого об'єкта. Поряд з спецтехнікою Cat®, застосовуваної в будівництві, гірничій, нафтогазової та лісозаготівельної промисловості, ми пропонуємо широкий асортимент дизельних і газових двигунів, систем і генераторів Cat і MAK.

  Компанією була придбана установка УТИ 1150-Х-2/-60-80 для охолодження деталей підшипників.  

  
    

    

ДП "Антонов" - неперевершені можливості в літакобудуванні

Передові ідеї й технології особливо затребувані в наш динамічний час. Саме з таким продуктом виступає на світовому ринку ДП "АНТОНОВ", що має ім'я свого засновника - видатного авіаконструктора Олега Костянтиновича Антонова.

Компанією були придбані установки:
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Червень 2010 року: УТИ 90-ТХ-1/+60-60 , УТИ 120-ТВ-1/100;

Листопад 2010 року: УТИ 2100-ТХВ-2/-60...100;

Березень 2013 року:  Установка УТИ 1600-Х-2/-50-80 для кріогенної обробки металів холодом з метою їх закалювання ( зборка та обробка металів холодом)

  
    

    

ТНК-ВР є відповідальною і прозорою компанією, одна із стратегічних завдань якої полягає в забезпеченні в довгострокового стійкого розвитку її бізнесу в Україні на основі принципів корпоративної соціальної відповідальності. У квітні 2006 року компанія стала одним з перших учасників національної мережі Глобального договору ООН в країні, прийнявши добровільне зобов'язання дотримуватися десять принципів у галузі прав людини, трудових відносин, захисту навколишнього середовища та боротьби з корупцією.

  Були куплені установки: УТЗ-60М , УТФ-70  призначені для температурних випробувань нафтопродуктів за Г
ОСТ 20287  , 
ГОСТ 5066 , ГОСТ 22254-92 , ГОСТ 9090-2000 , ГОСТ 21443-75
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Промислово-будівельна група «Ковальська» - ряд потужних підприємств в різних сегментах будівельної галузі, які виконують повний обсяг робіт: від видобутку сировини та виготовлення будівельних матеріалів і до будівництва об'єктів житлового, комерційного та соціального призначення.

  
    

    

«Концерн Галнафтогаз» володіє автозаправних станцій «ОККО», що складається з 269 комплексів, що знаходяться у 21 області України, а також бренду з аналогічною назвою. 

  Були придбані установки: УТЗ-60М , УТЗ-60 , УТФ-70  призначені для температурних випробувань нафтопродуктів за ГОСТ 20287  , 
ГОСТ 5066 , ГОСТ 22254-92 , ГОСТ 9090-2000 , ГОСТ 21443-75  

  
    

    

Спільне російсько-німецьке підприємство MC-Bauchemie (Росія) - один з провідних у Росії виробників сухих будівельних сумішей, ґрунтів, гідроізоляції під торговою маркою Плітоніт, а також добавок в бетони і систем продуктів для ремонту та захисту бетонних поверхонь. Крім російського спільного підприємства, в складі холдингу MC-Bauchemie (Німеччина) входять 21 завод в 16 країнах та філії в 39 країнах Європи, Азії та Америки. 

   Компанією була придбана установка УТИ 175-Х-1/-20-50 для випробування бетонів на морозостійкість.  

  
    

    

КО "Донтехгума і Ко" - одне з провідних підприємств України з виробництва гумотехнічних виробів для базових галузей промисловості - машинобудування і металургії, вугільної та гірничодобувної промисловості, автомобільного та залізничного транспорту.
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«Укрнафта» є найбільшою нафтогазовидобувної компанією України. Її видобуток в 2011 році склала 2270000. Тонн нафти і конденсату і 2,15 млрд. Куб.м. газу. Частка ПАТ "Укрнафта" у видобутку нафти і газового конденсату в Україні становить 68%, у видобутку газу - 11%.

  Перші лабораторні установки були придбані більше 10-ти років назад. На сьогодняшний день в лабораторіях встановлені установки: УТЗ-60М , УТЗ-60 ,  УТ
Ф-70  призначені для температурних випробувань нафтопродуктів за 
ГОСТ 20287  , 
ГОСТ 5066 , ГОСТ 22254-92 , ГОСТ 9090-2000 , ГОСТ 21443-75, а також лабораторна установка 
КМП-1 для визначення змісту масла в нафтових парафінах   (ДСТУ 4153-2003 и ГОСТ 9090-2000)  

  
    

    

Хімлаборреактив - перший лабораторний супермаркет Україні. Компанія була створена в 1995 році, її мета - надання якісних послуг по оснащенню лабораторій. З тих пір Хімлаборреактив є лідером на українському ринку поставок лабораторного обладнання та посуду, хімічних реактивів і лабораторних меблів.

Ми співпрацюємо з 1997 року, за цей час були встановлені та введені в експлуатації наступні лабораторні установки: УТЗ-60М , УТЗ-60 , УТ
Ф-70  призначені для температурних випробувань нафтопродуктів за 
ГОСТ 20287  , 
ГОСТ 5066 , ГОСТ 22254-92 , ГОСТ 9090-2000 , ГОСТ 21443-75
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ЗАТ «ІНСПЕКТОРАТ Р» (до жовтня 2008 року іменувалася ЗАТ «Росінспекторат») входить до групи компаній Inspectorate, яка є однією з провідних незалежних сюрвеєрські компаній і розташовує всесвітньою мережею офісів і лабораторій в більш ніж 130 країнах світу.

Бeли придбані лабораторні прилади: УТЗ-60 , УТЗ-60 , УТФ-70  призначені для темературних випробувань нафтопродуктів за ГОСТ 20287  , 
ГОСТ 5066 , ГОСТ 22254-92 , ГОСТ 9090-2000 , ГОСТ 21443-75
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