
Puikus pasirinkimas 
dirbantiems su  
lazeriais.
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Žengiame pirmyn su naujovėmis.
Su savo novatoriškomis koncepcijomis, AGA yra lyderis pasaulinėje rinkoje. Mūsų, kaip 
technologijų srities lyderio uždavinys – nuolat tobulėti. Tradiciškai, vedami verslumo,  
nuolat kuriame naujus aukštos kokybės produktus ir novatoriškus procesus.

AGA siūlo dar daugiau. Savo klientams mes kuriame pridėtinę vertę, suteikiame akivaizdų 
konkurencinį pranašumą ir didesnį pelningumą. Kiekviena koncepcija yra kuriama mūsų 
klientų reikalavimams tenkinti – siūlome standartinius ir individualiems poreikiams pritaikytus 
sprendimus. Tokį požiūrį taikome visoms pramonės šakoms ir įmonėms, nepriklausomai  
nuo jų dydžio.

AGA – idėjos tampa sprendimais.

Pirkėjų aptarnavimo centras 
Didlaukio g. 69, LT-08300 Vilnius

 → Nemokama linija: 8 800 23222
 → Tel: (8 5) 278 7787
 → El.paštas: PAC@lt.aga.com
 → www.aga.lt

Pardavimų inžinieriai:
 → Vilniuje: +370 687 88254
 → Kaune: +370 698 76821
 → Klaipėdoje: +370 698 76828

Susisiekite su AGA.
AGA techniniai dujų centrai  
Raskite esantį arčiausiai Jūsų čia:  
www.aga.lt/techniniu_duju_centru

Atsisiųskite AGA dujų gidą
Norėdami atsisiųsti aplikaciją, skenuokite šį QR kodą



Patogus darbas su AGA.
√  Dėmesys saugai ir patogumui. AGA nuolat 

kuria naujus produktus ir paslaugas 
efektyvesniam darbui.

√  Šiuolaikiniai dujų tiekimo sprendimai.  
Siūlome pačių įvairiausių dydžių balionus, 
ryšulius bei talpyklas.

√  Prieinamumas. Daugiau kaip 30 partnerių 
visoje Lietuvoje.

√  Darbo laikas. Daugelis AGA platintojų dirba 
nuo 7:00 val. ryto iki vėlyvos popietės, arba 
gali Jums pristatyti dujas.

√  Pristatymas. Galite rinktis sau patogiausią 
pristatymo būdą – per AGA platintoją arba 
užsakyti tiesiogiai iš AGA.

√  AGA mokymai. Moduliniai mokymų kursai, 
pritaikyti jūsų poreikiams. Mokymai padeda 
sumažinti pavojingumą ir padidinti darbo 
efektyvumą. AGA-geitai ir kokybiškai!

Paslaugos.
Techninė priežiūra 
AGA padės jums suprojektuoti, sumontuoti ir 
prižiūrėti dujų tiekimo sistemą.

WELDONOVA® techninių procesų palaikymas 
Mūsų specialistai padės ir patars jums visais 
lazerinio naudojimo klausimais, pavyzdžiui, pjūvio 
analizės, produktyvumo, kokybės užtikrinimo, 
problemų sprendimo ir procesų mokymo.

Vystymas ir žinių perdavimas 
Mes nuolat tobuliname LASERLINE programą. Ši 
programa apima seminarus, kur jūs, kaip klientas, 
turite galimybę pasidalinti savo profesine patirtimi 
ir gauti naujų žinių.

AGA aktyviai dalyvauja įvairių šalių verslo 
organizacijų veikloje – taip pat įvairiose lazerių 
pramonės asociacijose.  
Be to, kartu su įvairiais  
institutais ir stambiais  
lazerių naudotojais,  
dalyvaujame įvairiuose  
vystymo projektuose.

√  Rezonatoriaus dujas. Lazeriams skirtą helį, 
azotą ir CO2, taip pat LASERMIX® rezonatoriaus 
dujų mišinius, kurie yra tokio grynumo, kuris 
užtikrina patikimą ir ilgaamžį Co2 lazerių veikimą.

√  Procesų dujas. Dujos ir dujų mišiniai pjovimui, 
suvirinimui ir gaminių apdorojimui dujiniu lazeriu 
gerina darbo kokybę ir produktyvumą.

√  Siūlome visą reikiamą įrangą rezonatoriaus dujų 
naudojimui – kolektorius, balionų reduktorius, 
filtrus ir žarnas.

√  Pjovimo dujų tiekimo įrangą. Reduktoriai, 
kolektoriai, išėjimo antgaliai ir priedai, skirti 
įvairiam dujų srautui ir aukštos kokybės dujoms.

√  Dujų įrengimai. Aukštos kokybės dujų tiekimo 
sistemos, pritaikytos suvirinimui lazeriu.

√  Kitos paslaugos. Analizės, konsultavimo ir kitos 
paslaugos, skirtos optimaliam darbui su 
suvirinimo lazeriais.

LASERLINE® dujos, įranga,  
techniniai sprendimai. 
Produktai ir paslaugos  
lazeriniams procesams. 
AGA gamina ir platina visų rūšių dujas, reikalingas lazeriui.  
Mūsų siūlomos dujos pritaikytos konkrečioms lazerinio  
suvirinimo aplikacijoms. 

AGA atsižvelgia į visus Jūsų poreikius,  
susijusius su įranga, dujomis, paslaugomis  
ir technine priežiūra. Mes siūlome:


