
Skaidra izvēle  
tiem, kuri strādā ar 
lāzertehnoloģijām. 



√ Rezonatoru gāzes. Lāzera hēlijs, lāzera slāpeklis un 
lāzera CO2, kā arī LASERMIX® iepriekš sagatavoti rezonatoru 
gāzes maisījumi tiek piegādāti ar tīrības pakāpi, kas 
nodrošina uzticamu un noturīgu lāzera darbību.

√ Tehnoloģiskās gāzes. Gāzes un gāzu maisījumi 
lāzergriešanai, metināšanai un aditīvajai ražošanai uzlabo 
ražošanas kvalitāti un produktivitāti.

√ Mēs piedāvājam pilnu aprīkojuma klāstu rezonatoru 
gāzēm, piemēram, izplūdes kolektorus, balonu regulatorus, 
filtrus un šļūtenes.

√ Tehnoloģisko gāzu apgādes aprīkojums. Regulatori, 
izplūdes kolektori, izplūdes bloki un piederumi, kas ir 
pielāgoti dažāda veida gāzes plūsmām un īpašībām.

√ Gāzu apgādes instalācijas. Pārbaudītas kvalitātes  
gāzes apgādes sistēmas, kas pielāgotas lāzerapstrādei.

√ Citi pakalpojumi. Analītiskie pakalpojumi, konsultācijas 
un citi pakalpojumi optimālai lāzeru izmantošanai.

LASERLINE® globālie  
gāzes risinājumi.
Produkti un pakalpojumi  
lāzerapstrādei.
Uzņēmums AGA ražo un tirgo visas lāzerapstrādei  
piemērotās gāzes. Mūsu rezonatoru un tehnoloģiskās gāzes 
ir pielāgotas lāzeriekārtu specifiskajām prasībām.

LASERLINE parūpējas par visām jūsu vajadzībām, 
kas saistītas ar aprīkojumu, gāzi, apkalpošanu  
un tehnisko atbalstu, nodrošinot optimālu  
lāzerapstrādi. Mēs piedāvājam:



√ Uzsvars uz drošību un funkcionalitāti. AGA 
nepārtraukti izstrādā jaunus produktus un 
pakalpojumus, lai paaugstinātu darba efektivitāti.

√ Pielāgojami gāzu risinājumi. Mēs piedāvājam 
plašu dažādu izmēru balonu klāstu. Jūs varat nomāt 
vai iegādāties balonus ar vai bez iebūvētiem 
vārstiem.

√ Pieejamība. Vairāk nekā 40 tirdzniecības  
vietās visā Latvijā. Adreses: www.aga.lv

√ Darba laiks. Vairums AGA tirdzniecības vietu 
ir atvērtas no 9:00 līdz vēlai pēcpusdienai ar ērtu 
piebraukšanu un transporta novietošanas iespējām.

√ Piegāde. Jums ir trīs izvēles iespējas: saņemt 
produktu AGA tirdzniecības vietā, pasūtīt piegādi 
no AGA tirdzniecības vietas vai pasūtīt piegādi tieši 
no uzņēmuma AGA.

√ AGA apmācība. Jūsu prasībām pielāgoti 
apmācību moduļi. Apmācība, kuras mērķis ir 
mazināt risku un paaugstināt efektivitāti. 
Racionalizēts darbs sadarbībā ar AGA.

Racionalizēts darbs 
sadarbībā ar AGA.

Pakalpojumi.
Apkope un tehniskā serviss 
AGA palīdzēs jums projektēt, uzstādīt un uzturēt 
jūsu gāzes apgādes sistēmu.

WELDONOVA® tehnoloģiskais atbalsts 
Mūsu speciālisti sniedz atbalstu visu veidu 
lāzertehnoloģiju izmantošanā. Dažas no jomām ir 
analītiskie pakalpojumi, produktivitāte, kvalitāte, 
kvalitātes nodrošināšana, problēmu risināšana un 
apmācība par tehnoloģisko procesu.

Pilnveide un zināšanu apmaiņa 
Mēs nepārtraukti pilnveidojam LASERLINE® 
programmu. Programma arī ietver seminārus, 
kuros jums kā klientam ir iespēja dalīties ar 
pieredzi un zināšanām lāzertehnoloģiju jomā.

AGA aktīvi darbojas vairākās nozares organizācijās,  
piemēram. MASOC, LTRK. Mēs arī piedalāmies 
vairākos izstrādes projektos sadarbībā  
ar dažādiem institūtiem un  
lielākajiem lāzertehnoloģiju  
izmantotājiem.
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Inovāciju virzīta attīstība.
Mūsu uzņēmums ir līderis tehnoloģiju jomā ar virzību uz jauniem sasniegumiem. AGA izstrādā 
jaunus, augstas kvalitātes produktus un inovācijas ražošanas procesu optimizācijai. 

Mēs radām pievienoto vērtību un augstāku rentabilitāti. Katra koncepcija ir īpaši izstrādāta, 
lai atbilstu klientu prasībām – piedāvājot gan standartizētus, gan pielāgotus risinājumus dažādu 
nozaru uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma. 

Liekot uzsvaru uz videi draudzīgu produktu un risinājumu izstrādi, mēs vēlamies apliecināt, 
ka rentabilitāte un atbildība pret vidi var iet roku rokā. 

AGA – ideas become solutions.

Klientu servisa centra tālrunis : 80005005  
E-pasts : aga.ksc@lv.aga.com

AGA Gāzu centri  
Atrodiet sev tuvāko tirdzniecības vietu  
www.aga.lv/tirdzniecibasvietumekletajs

AGA kontakti.
Lejuplādējiet AGA Gas guide
Noskanējiet QR kodu, lai iegūtu  
AGA Gāzu pielietojumu aplikāciju.


