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מדחסי אוויר צנטריפוגלים
נטולי שמן

ומדחסי גז צנטריפוגלים

API מדחסי

מדחסי אוויר נטולי שמן
PET לניפוח

מפוחים ומדחסים
בורגיים נטולי שמן

מערכות אוויר דחוס

Oil Less מדחסי אוויר
Scroll ומשאבות ואקום

מדחסי גז בוכנתיים
נטולי שמן

מדי ספיקה לאוויר וחנקן

מייבשי אוויר, מסנני אוויר
ומערכות אוויר נשימה

מייבשי אוויר
Heat of Compression

מדחסי דיאפרגמה
ללחץ גבוה       

מסנני יניקה ומסנני קו מפוחים צנטריפוגלים
לגזים מיוחדים

מייבשים תהליכיים -
מצע מרחף וסובבים

מערכות שינוע פנאומטי

מייבשי תוף ו-Flakersברזי פרפר מתנפחים למוצקים

נפות רוטטות וסובבות מסננים מתכתיים
)porous & fiber elements( 

ציוד תהליכי

www.irco.com

www.howden.com

www.gardnerdenver.comwww.aerzen.com

www.anest-iwataairtech.comwww.mehrer.dewww.vpinstruments.com

www.andreas-hofer.de

www.dollinger-spx.com

www.hankisonintl.comwww.saharahenderson.com

www.fima-sha.com

www.porvairfiltration.com

www.comessa.fr

www.dynamicair.com

www.buflovak.com

www.kason.com

www.posiflate.com
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דוודי קיטור
ודוודי השבת חום לטורבינות

מערכות לטיפול בפליטות אוויר

דוודי השבת חום למנועי גז
טיפול וייבוש ביוגז

מדחסי קרור וצ'ילרים אמוניה

אנרגיה ואיכות הסביבה

דיקנטרים, ספרטורים
סוחטי סרט

מסמיכי סרט

מפוחי אונות, בורגיים 
וצנטריפוגליים 

מגובים, מסועים חלזוניים

מאווררי שטח, מערבלים ומצננים

תאי פלוטציה, מפרידים

מיכלי מתכת לאחסנת
מים ושפכים

מיכלים גמישים לאחסנת ביוגז

ציוד לטיפול בשפכים

מסננים לגז טבעי

סקרברים לבתי זיקוקמערכות איוד וזיקוק

ייבוש וטיהור גזים ונוזלים
ע"י ספיחה

www.rentechboilers.com

www.megtec.de

www.aprovis-gmbh.dewww.zudek.com

www.vodatech.net

www.envstorage.comwww.biodomeglobal.com

www.flottweg.com

www.solidstechnology.com www.kuhn-gmbh.de

www.waterix.com

www.aerzen.com

www.zeanconsultores.com

www.dollinger-spx.com

www.dupont.com

www.silica.de
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פרופיל חברה
ל.א. הנדסה וייעוץ בע"מ פועלת משנת 1984 כסוכנים בלעדיים

ומפיצים של הציוד המופיע בקטלוג זה.
מטרתנו לספק ללקוח את הפתרון הטוב ביותר, ישירות או דרך חברת הנדסה.

אנו מספקים ציוד ביבוא ישיר או ממלאי מקומי ונותנים שרות מלא על ידי צוות טכנאים
המוסמך על ידי הספקים.

החברה פועלת בתעשיות הכימיה, פטרוכימיה, אנרגיה, אלקטרוניקה, מזון, פרמצבטיקה,
מטשי"ם ואחרות.

ברשותנו בית מלאכה לשיפוץ מפוחים, מדחסים ושסתומים למדחסי בוכנה .

נשמח לעמוד לשרותכם ולספק פתרונות לפי דרישתכם.
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