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Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe VANAX powstało w roku 1999 w miejscowości Fugasówka k /
ZAWIERCIA Prowadzimy min. sprzedaż i serwis elementów pneumatyki oraz produkcję siłowników
pneumatycznych Do najważniejszych branży, którymi zajmuje się firma należą :pneumatyka przemysłowa,
mechatronika, automatyka, hydraulika siłowa, węże i szybkozłącza przemysłowe, technika filtracji, technika
próżniowa Działalność firmy skupia się na obsłudze przedsiębiorstw w zakresie doradztwa technicznego,
doboru, sprzedaży oraz serwisu w zakresie powyższych branży W swoim zawierciańskim oddziale
uruchomiliśmy produkcję siłowników pneumatycznych wg normy ISO 6431 . Są to linie siłowników FSI oraz
GSI ( produkowanych w oparciu o normę ISO 6431 ) oraz TSI ( wg ISO 6432 ) do produkcji których
używamy nowoczesnych maszyn zakupionych dzięki wsparciu Programu Unijnego ( patrz zakładka Projekty
UE ) Siłowniki charakteryzują się wysoką jakością wykonania, porównywalną z wszystkimi typowymi
konstrukcjami dostępnymi na rynku, przy zachowaniu niezwykle atrakcyjnego poziomu cen. Gwarantujemy
EKSPRESOWE terminy realizacji, nawet dla nietypowych skoków. Oferujemy również wykonania specjalne
siłowników nietypowych, modyfikacje egzemplarzy powierzonych, serwis i regeneracje siłowników oraz
sprzedaż materiałów i części zamiennych. W celu uzupełnienia asortymentu i sprostania coraz większym
wymaganiom rynku w zakresie konkurencyjności wyrobów pod kątem ich atrakcyjności cenowej, przy
zachowaniu wysokiej jakości wykonania - wprowadzono również linię podstawowych produktów takich jak :
zawory rozdzielające, elektrozawory odcinające 2/2 elementy złączne i akcesoria w wyjątkowo niskich
cenach. Uruchomiliśmy dwa nowe działy - węże i szybkozłącza przemysłowe oraz hydrauliki siłowej .
Polecamy Państwu korzystanie z naszych specjalistów, którzy pomogą w prawidłowym doborze elementów .
Zachęcamy również do korzystania z serwisu hydrauliki siłowej . Dzięki nowym maszynom zakupionym w
ramach programu Unijnego ( patrz zakładka Projekty UE ) udało nam się poszerzyć ofertę o usługę mycia
ultradźwiękowego filtrów i innych elementów . Rozpoczęliśmy również zakuwanie przewodów
hydraulicznych.
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