
Profesjonalna obsługa techniczna przemysłowej  aparatury 
rentgenowskiej

    
   Tak jak człowiek - istota genialna - potrafi zachorować  i potrzebna jest pomoc 
lekarska,  tak samo każde urządzenie - prędzej czy później - ulegnie uszkodzeniu lub 
zużyciu ulegną jego części. Nieodzowna jest wówczas wizyta serwisu,  który to - jeśli 
jest kompetentny i odpowiednio wyposażony -  doprowadzi je do sprawności.
    Aparaty rentgenowskie nie są wyjątkiem. Fachowej obsługi serwisowej wymagają i te 
wolno stojące i te wbudowanych w skomplikowane urządzenia pracujące automatycznie 
non stop 24 godz/dobę w liniach produkcyjnych. 



    Jesteśmy największym polskim serwisem techniczno-handlowym przemysłowej 
aparatury rentgenowskiej. Dysponujemy wysoko kwalifikowanymi specjalistami, którzy 
są wyposażeni w pełny zestaw aparatury kontrolno pomiarowej wielkości elektrycznych i 
mechanicznych, adekwatny zestaw narzędzi do obsługi hardware i software, oraz 
olbrzymią ilość oryginalnych części zapasowych. Wszystko to umieszczone jest w 
specjalnych samochodach, które umożliwiają nam obsługę aparatów rtg  na terenie 
całego kraju i za granicą.



   Świadczymy usługi  w pełnym zakresie  w  kraju i zagranicą przez 7 dni w tygodniu 24 
godz/dobę .

   Posiadamy zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki. Nr. D-14872 na działalność 
związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Posiadamy certyfikat  TUV EN 
ISO 9001-2000 w zakresie sprzedaży i usług serwisowych przemysłowej aparatury 
rentgenowskiej i mikroskopów elektronowych. 

   Wykonujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, projekty, doradztwo techniczne, 
montaże, uruchomienia, naprawy, pomiar wielkości ogniska, periodyczne przeglądy 
konserwacyjne, certyfikację, bezpośrednie pomiary wysokiego napięcia, wystawiając 
odp. świadectwa i certyfikaty, zgodne z normą ISO-9001-2000.
   Prowadzimy szkolenia personelu obsługi aparatury produkcji firmy YXLON 
International  Hamburg.

Oferujemy  obsługę techniczną  przemysłowych urządzeń rentgenowskich obejmującą 
aparaty: 
ü Przenośne
ü Przewoźne
ü Stacjonarne
ü Rentgenowskie tomografy komputerowe
ü Aparaty rentgenowskie stosujące lampy z mikro-ogniskiem.
ü Kabiny rentgenowskie – fluoroskopy pracujące w czasie rzeczywistym z cyfrowym 

odzwierciedleniem obrazu rentgenowskiego.
ü Zautomatyzowane urządzenia  rentgenowskie z komputerową analizą obrazu służącą 

sortowaniu.
ü Projekty specjalne
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