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Ремонт і модернізація елек-
тричних машин та апаратів
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КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАГІСТРАЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Тягові електродвигу-
ни й генератори

Тягові  
трансформатори

Допоміжні електрич-
ні машини й інше 

допоміжне  
обладнання

Компресори і 
вентилятори

Реактори, системи 
локомотивної 
сигналізації

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІСЬКОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Тягові електродвигу-
ни й генератори

Тягові  
трансформатори

Допоміжні електрич-
ні машини й інше 

допоміжне  
обладнання

Компресори і 
вентилятори

Реактори, системи 
локомотивної 
сигналізації
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РЕМОНТ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРИФІКОВАНОГО МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Частотно- і вектор-
норегульований 

привід

Тягові двигуни трам-
ваїв, тролейбусів, 

метро

Компресори Генератори й інше 
допоміжне облад-

нання 

Котушки контак-
торів, електропнев-
матичні перемикачі

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ  КАР’ЄРІВ

Електромагніти та 
електрокотушки

Електродвигуни 
приводу самоскидів

Тягові генератори Багатомашинні 
перетворювальні 

агрегати

Двигуни підйому, 
повороту, ходу і 

напору
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КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Системи каналізації 
й вентиляції, бензи-
нові електростанції

Основні й допоміжні  
приводи всіх техно-
логічних процесів

Насоси і вентиля-
тори

Промислові джере-
ла живлення, силові 
трансформатори й 

підстанції

Системи автомати-
зації, стабілізатори, 
шафи управління

Силові й турбо- 
генератори

Ректори, 
компенсатори, 

дроселі

Електрообладнання 
для забезпечення 
власних потреб

Системи вентиляції 
й каналізації

Підстанції і високо-
вольтні трансфор-

маториі
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РЕМОНТ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СІЛЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

РЕМОНТ СИЛОВОГО ПОРТОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Станції і підстанції 
систем енергоза-

безпечення

Основні й допоміжні  
приводи всіх техно-
логічних процесів

Насоси і вентиля-
тори

Промислові джерела 
живлення, силові 
трансформатори

Системи автоматиза-
ції, стабілізатори,ком-

пенсатори

Електроприводи 
кранів й іншого 

підйомного 
обладнання

Всі типи й види 
двигунів і генера-
торів морського 

виконання

Насоси і вентиля-
тори

Промислові джере-
ла живлення, силові 
трансформатори й 

підстанції

Електроенергетичне 
обладнання буксирів 

і кораблів
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КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ НА БУДІВНИЦТВІ

Дизель- і бензо- 
генератори

Двигуни, генератори 
й шафи управління

Ручний електро- 
інструмент

Мотор-редуктори, 
редуктори і тель-
фери краніових 

механізмів

Силові трансфор-
матори, станції й 

підстанції

РЕМОНТ І СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Зварювальні транс-
фортори

Зварювальні пере-
творювачі

Високочастотні зва-
рювальні апарати 
постійного струму

Зварювальні гене-
ратори

Системи керування 
складними зварю-
вальними агрега-

тами



Стосовно усіх подробиць, а також всієї номенклатури обладнання, перевіряйте на сайті: www.dakelectro.com.ua

РЕМОНТ СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ Й ПІДСТАНЦІЙ

КАПІТАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІЙСЬКОВОЇ БРОНЕТЕХНІКИ

Силові трансформа-
тори та автотранс-

форматори

Перетворювачі 
струму, напруги і 

частоти, реактори

Системи забез-
печення власних 

потреб

Вимірювальні транс-
форматори струму і 

напруги

Котушки вимикачів, 
реле, контакторів, 

роз’єднувачів

Моторно-трансмісій-
на система

Електропроводка Системи наведен-
ня, автоматизації і 

зв’язку

Ходова частина Системи пасивного 
захисту



Ці та інші друковані матеріали Ви 
можете знайти на нашому сайті

НВПП «ДАК-Електропром»

Центральний офіс:
20700, Україна,
Черкаська обл., Сміла,
пров. Амурський, 12

Тел./факс: +38 (04733) 2-90-64
                  +38 (04733) 2-94-76
                  +38 (067) 236-19-05
e-mail: dakelektro@ukr.net
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