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THE ART OF COMPRESSION

Pentru toate tipurile de supape

Un compresor cu piston este doar atât de bun cât supapele sale de aspirație și refulare. În cazul 
în care supapele nu sunt în stare excelentă de funcționare, compresorul devine 
ineficient și cresc costurile de operare.
Soluția rentabilă la această problemă, este de a trimite supapele la 
Tungs-Star Compression pentru inspecție și recondiționare.

Tungs-Star Compression 
recondiționează supapele Dvs. la 
specificațiile inițiale, la o 
fracțiune din costul supapelor 
noi.
Ÿ Pot fi obținute 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 se 
refolosesc niciodată

Ÿ Dacă o componentă majoră 
trebuie înlocuită, clientul este 
consultat înainte de a continua

Knowhow-ul și piesele 
originale COOK COMPRESSION 

garantează ca durata de 
funcționare a supapelor 

recondiționate să fie 
echivalentă cu a celor noi în 
aceleași condiții de operare.

Supapele sunt degresate și 
dezasamblate pentru inspecție. 
Scaunele și corpurile 
supapelor sunt 
prelucrate cu alice 
metalice pentru a 
îndepărta toate 
urmele de 
depuneri 
străine. Restul 
pieselor sunt 
inspectate și 
aprobate 
pentru 
reutilizare. Toate 
piesele interioare 
reutilizate sunt 
curățate. Corpurile și 
scaunele deteriorate sunt 
prelucrate la toleranțele 

producătorului pentru a menține 
performanțele de proiectare. 

Suprafețele de etanșare ale 
scaunelor sunt lepuite 

la standarde stricte 
pentru a asigura o 

finisare și o 
planeitate 
perfectă. 
Scaunele și 
corpurile pot fi 
electroplacate  
la cerere. 

Fiecare supapă 
recondiționată 

este asamblată 
complet, trimisă la 

inspecția finală și testată 
cu un aparat dedicat înainte de 
expediere. 

P�������� �� ���������

RECONDITIONARE SUPAPE,

Supape de compresor  Control de capacitate  Descărcătoare de supape  Inele de etanșare tijă   |  |  |  

Presetupe  Segmenți  Benzi portante  Pistoane  Tije  Cămăși Cilindru  Servicii de Reparare  |  |  |  |  |  |

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

Sisteme de ungere  Sisteme de control și automatizare  Servicii de Proiectare și Asistență Tehnică |  |
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