Service şi mentenanţă

Biogaz

Un motor la fel de harnic ca tine!

Transformăm biogazul în energie electrică şi termică

 Peste 1500 de echipamente cu
contracte de service şi în întreţinere;
 27 de ateliere mobile care
deservesc întreaga ţară;
 Timp de răspuns pentru
echipamente aflate sub contract:
3 h în regim de urgență;

Service şi mentenanţă, reparaţii, consumabile şi piese de schimb
originale pentru motoarele Cat® de pe tractoare şi combine agricole
(Class, Challenger, Laverda etc.).

 Peste 300.000 de piese de schimb
disponibile în mai puțin de 48 h la
sediul nostru din Mogoşoaia;
 Garanţie 12 luni pentru piese;

Din statisticile Caterpillar reiese că 80% din reparaţii sunt
executate DUPĂ producerea defectului.

 Piesele de schimb sunt disponibile
30 de ani după ieșirea din
fabricație a produsului;

90% dintre acestea puteau fi prevenite ducând astfel la
diminuarea timpului de nefuncționare a echipamentului și la
reducerea costurilor.

 Garanție extinsă și contracte de
service pentru motoarele noi sau
reparate.
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Eneria oferă centrale de cogenerare la cheie, cu
grupuri electrogene Cat® alimentate cu gaz natural,
biogaz, gaze asociate, landfill gaz, syngaz etc.
Pentru o investiţie eficientă şi durabilă, vă stă la
dispoziţie o gamă de puteri între 63 şi 4300 kWe pe
grup electrogen.
Împreună cu partenerii noştri oferim instalaţii de
biogaz la cheie şi soluţii personalizate adaptate
fiecărui proiect în parte, indiferent de domeniul de
activitate: ferme, agricultură, gropi de gunoi, staţii de
epurare, industrie etc.
Asigurăm suport tehnic dedicat cu specialişti locali,
atât pentru faza de studiu şi engineering, cât şi
pentru punerea în funcţiune şi pentru service-ul şi
exploatarea centralei de cogenerare.

Răspundem tuturor exigenţelor
oricând şi oriunde aveţi nevoie
Experienţa Cat® nu încetează odată cu achiziţionarea
soluţiei inovative pe bază de biogaz. Reţeaua noastră
de profesionişti în service vă asigură costuri reduse
de deţinere şi operare şi cu până la 175 de ore de
funcţionare mai mult/ an, faţă de competiţie.
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Eneria oferă
®
soluţii Cat în agricultură

Aveţi nevoie de curent electric neîntrerupt pentru aplicaţia dumneavoastră! Oprirea accidentală a
producţiei înseamnă pierdere de
productivitate, deteriorarea echipamentelor de producţie, pierdere de
materii prime sau semifabricate folosite şi poate fi periculoasă pentru
angajaţi. Grupurile electrogene Cat®
de avarie vă menţin afacerea funcţională. La costuri mici de achiziţie şi
operare, grupurile electrogene Cat®
au performanţe dovedite.

Grupuri electrogene
Aveţi mereu o sursă sigură de curent electric

Eneria, dealer exclusiv pentru România
al sistemelor energetice Caterpillar vă
oferă o gamă completă de generatoare
electrice diesel/gaz şi motoare diesel
industriale Caterpillar, renumite în
întreaga lume pentru durabilitatea şi
siguranţa în funcţionare.

Motorizarea instalaţiei dumneavoastră, asigurarea continuităţii
alimentării cu electricitate reprezintă un angajament de durată.
Cu soluţiile energetice Cat® sunteţi siguri că investind astăzi,
echipamentele îşi vor păstra parametrii de funcţionare cel puţin
25 de ani de acum înainte. Totodată vor corespunde din punct de
vedere tehnologic şi al impunerilor din partea organismelor de
specialitate privind nivelul de zgomot şi de noxe

Grupurile electrogene diesel Cat® intervin zilnic în protecţia
modului de viaţă şi de muncă a mii de beneficiari din România, prin
alimentarea cu energie electrică în perioadele de cădere a reţelei
electrice. Contaţi pe o sursă sigură de curent electric în:
 întreprindere: gater, fabrică, atelier,
 locuinţă, pensiune, hotel,
 instituţie publică, birouri, cabinet medical,

Aveţi nevoie ca motorul care antrenează:
 tractorul
 combina
 utilajul forestier
 instalaţia de irigaţii
să nu vă lase în timpul campaniei
agricole, să vă puteţi baza pe el în
condiţii extreme de mediu, să reziste alături de dumneavoastră în cele
mai grele situaţii.

În Eneria aveţi un partener de încredere, care vă este alături de
la dimensionarea şi configurarea echipamentului, la furnizare,
instalare, punere în funcţiune şi întreţinere pe întreaga durată de
viaţă a echipamentului.

 sală de evenimente
 fermă,
 seră,
 staţie de epurare, staţie de pompare a apei etc.

Grupurile electrogene sunt utilizate în majoritatea cazurilor în situaţii
de urgenţă. Având alături echipa Eneria sunteţi siguri că soluţia dvs.
de avarie este viabilă!

ENERIA - Str. Morii, nr. 7A, Mogoşoaia, jud. Ilfov
Tel.: 031 824 46 00, Fax: 031 824 46 80, office@eneria.ro, www.eneria.ro

Toate generatoarele diesel Cat sunt fabricate cu piese componente
renumite la nivel global care garantează longevitatea şi cel mai
mare grad de fiabilitate. Sunt eficiente şi economice în exploatare,
precum şi sigure în operare.
®
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Grupurile
electrogene
diesel
Caterpillar au puteri între 10 şi 4.000
de kVA. Ele sunt uşor de operat şi au
costuri reduse de mentenanţă.
Aveţi la dispoziţie versiuni compacte
sau insonorizate, fixe sau mobile, cu
diverse echipări.
Opţiunile standard sunt:
 Comandă automată a pornirii generatorului la căderea reţelei;
 Autonomie minimă de 8 ore cu
rezervor încorporat;
 Sistem de preîncălzire - menţine
motorul la temperatura corectă pentru pornire imediată, indiferent de
sezon;
 Încărcător static de baterie - pentru menţinerea funcţională a bateriei
pe termen lung.
Echiparea grupurilor electrogene
poate fi completată şi adaptată în
funcţie de cerinţele fiecărei aplicaţii.

