
Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających 
energię i sterujących temperaturą
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KAMIENIE

1962-20101962-2010

MILOWE
NASZEJ
HISTORII

1962 Założenie firmy w Holandii  

1973 Otwarcie brytyjskiego oddziału w Szkocji   

1984 Aggreko staje się firmą całkowicie zależną od spółki publicznej Salveson Group 

1986  Wejście na rynek wynajmu urządzeń wytwarzających energię w Stanach Zjednoczonych poprzez zakup 
Electric Rental Systems Inc. 

1987  Wejście na rynek wynajmu urządzeń sterujących temperaturą poprzez zakup Mobile Air and Pierce 
Industrial w Stanach Zjednoczonych 

1989  Wejście na rynek w regionie Azji i Pacyfiku poprzez zakup Yeow Kong Electrical Company w Singapurze 

1990 Firma Aggreko otworzyła swój pierwszy stale działający zakład na Bliskim Wschodzie 

1997  Odłączenie się od Salvesen Group w celu utworzenia odrębnej spółki akcyjnej notowanej na giełdzie  
w Londynie 

2002  Firma Aggreko została oficjalnym dostawcą usług w zakresie tymczasowych systemów wytwarzania  
i rozprowadzania energii na potrzeby Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2002 

2004  Firma Aggreko utworzyła krajowe i regionalne centra obsługi klienta w Stanach  
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz w Europie Południowej i Środkowej  

2005 Duży kontrakt w Ugandzie na dostawę 50 MW 

2006 Duży kontrakt w Kenii na dostawę 100 MW 

2006 Aggreko kupuje GE Energy Rentals 

2009 Wejście do indeksu akcji spółek giełdowych FTSE-100

2010  Obsługa Igrzysk Olimpijskich
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INFORMACJE
O AGGREKO

Założona w roku 1962, firma Aggreko jest światowym liderem w dziedzinie tymczasowych systemów 
wytwarzania energii oraz sterowania temperaturą. Aggreko zapewnia dostępność usług 24/7 i pomoc 
techniczną zatrudniając około 4000 pracowników w ponad 133 obiektach. W 2009 roku obsługiwaliśmy 
klientów w ponad 100 krajach, a nasze przychody wyniosły około 950 milionów £ (1,1 mld €). Spółka Aggreko 
plc jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych (AGK.L), została wpisana do indeksu FTSE-
100, a jej siedziba główna znajduje się w Szkocji.

Aggreko oferuje  systemy wytwarzania energii i sterowania temperaturą  klientom, którzy potrzebują takich 
rozwiązań bardzo szybko na krótko lub na czas nieokreślony. Np. zapewnienie dostaw energii w obiekcie 
przemysłowym, w którym konieczne jest wykonanie przeglądu stałego systemu zasilania, dostarczenie 
energii dla całego miasta w przypadku przerw w dostawie prądu albo udostępnienie systemów wytwarzania 
energii oraz chłodzenia przy obsłudze dużej imprezy sportowej. Obsługujemy klientów w 120 centrach, tzw. 
ośrodkach lokalnych oraz na poziomie globalnym - w ramach międzynarodowych projektów energetycznych 
(International Power Projects).

W ośrodkach lokalnych, które przynoszą nam około 60% dochodów, wynajmujemy klientom sprzęt, który 
wykorzystują oni na własne potrzeby, podczas, gdy my zapewniamy jego obsługę serwisową i konserwację. Z 
międzynarodowych projektów energetycznych uzyskujemy około 40% dochodów, jako producent systemów 
wytwarzania energii. Montujemy i uruchamiamy urządzenia wytwarzające energię, a klient uiszcza opłatę 
uwzględniającą zarówno zainstalowaną moc, jak i zużycie prądu.



NASZ CEL: DOSKONAŁA OBSŁUGA ZAPEWNIAJĄCA PEŁNE ZADOWOLENIE KLIENTA

p Projektujemy i produkujemy nasz sprzęt w fabryce w Szkocji spełniającej normę ISO 9001

p Nasze centra obsługi w Europie posiadają certyfikat ISO 9001

p Wspieramy klientów, którzy powierzają nam podtrzymanie działania urządzeń w swoich firmach

p Dostarczane przez nas systemy mają często decydujące znaczenie

p Jedna czwarta naszej działalności obejmuje rozwiązania dotyczące  sytuacji awaryjnych

p Poziom zadowolenia klienta jest kontrolowany i monitorowany przez niezależne organy

ŚWIATOWA RENOMA GWARANTUJĄCA SUKCES PRZY REALIZACJI ZADAŃ O DECYDUJĄCYM 
ZNACZENIU LUB STANOWIĄCYCH WYZWANIE TECHNICZNE

p  Tymczasowe systemy wytwarzania energii o mocy wielu megawatów dla sektora użyteczności 
publicznej - do 100 MW (Kenia)

p Usprawnienie procesu chłodzenia w rafineriach i zakładach chemicznych

p Konserwacja sieci elektrycznej i dostarczenie rozwiązań w sytuacjach awaryjnych   

p Oficjalny dostawca podczas Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 i Vancouver 2010

p Ciche generatory i systemy sterowania temperaturą do obsługi imprez o zasięgu lokalnym i globalnym

p Tymczasowe systemy chłodzenia do -40°C z przemysłowymi agregatami chłodniczymi

p  Systemy elastycznego sterowania temperaturą – chłodzenie i ogrzewanie – łącznie z pełną obsługą i 
wyposażeniem pomocniczym

44  
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JAK MOŻEMY 

POMÓC

Utilities 37%
Oil and gas 9%
Military 9%

Petrochemical & refining 6%
Manufacturing 6%
Events 6%

Construction 5%
Contracting 4%
Services 4%
Quarrying & mining 4%

Shipping 3%
Other 7%

Ameryka Północna 21%

Europa 17%

Bliski Wschód 23%

Afryka 20%

Azja i Australia 10%

Ameryka Środkowa i Centralna 9%

Przychody Aggreko wg. stref 
geograficznych

NAJWIĘKSZY PARK URZĄDZEŃ DO WYNAJĘCIA NA ŚWIECIE - NAJLEPSZY WYBÓR
W roku 2009 zainwestowaliśmy 168 milionów € w urządzenia przeznaczone do wynajmu. W końcu 2009 r. nasz park 
obejmował 13.000 generatorów o różnym zakresie działania, od 30 kVA do 2.000 kVA, o łącznej, zainstalowanej 
mocy ponad 5.900 MW. Nasz park agregatów chłodniczych liczy przeszło 2.000 urządzeń o całkowitej wydajności 
920 MW. Ponadto posiadamy 2.000 klimatyzatorów i 400 chłodni kominowych.

DOSTĘPNOŚĆ NA POZIOMIE LOKALNYM 24x7 I POMOC TECHNICZNA 
Mamy ponad 40 lat doświadczenia w dziedzinie planowanego lub związanego z sytuacjami awaryjnymi wynajmu 
systemów wytwarzania energii na potrzeby inwestycji kontraktowych, sektora użyteczności publicznej, organizacji 
imprez, przemysłu budowlanego, spedycji, produkcji, branży petrochemicznej, spożywczej itd. Nasze krajowe 
centra wynajmu i doświadczona kadra inżynierów specjalizujących się w zagadnieniach technicznych i obsłudze 
serwisowej zapewniają pomoc techniczną, handlową, logistyczną i administracyjną na poziomie lokalnym przez 
24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu – Zawsze i wszędzie, gdzie potrzebują nas klienci, aby wykonać 
zadania o decydującym znaczeniu.

WYNAJEM SYSTEMÓW WYTWARZANIA ENERGII SPEŁNIAJĄCYCH SPECJALNE POTRZEBY DANEJ FIRMY

Udoskonalenie
procesu

Wstępna inwestycja

Dodatkowe potrzeby 
(szczyt lub sezon)

Planowa 
konserwacja

Projekty dot. 
obsługi imprez

Wsparcie sieci

Plany awaryjne
Sytuacje awaryjne 

lub awarie

Projekt Prace inżynierskie Logistyka Instalacja Uruchomienie Pomoc operacyjna 
24x7

Usługa 
zarządzania paliwem

Likwidacja Transport 
powrotny
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GENERATORY DIESEL
O mocy od 15 kVA do 2000 kVA – 50 Hz lub 60 Hz, w wersji kołowej i na płozach, dwupłaszczowy zbiornik paliwa, uniwersalne 
konfiguracje mocy, niski poziom głośności 57 db(A) w odległości 10 metrów, zaawansowane technicznie, cyfrowe układy 
sterujące, nowy silnik zapewniający niższe zużycie paliwa, zgodność z normami ISO dotyczącymi przewozów, nieprzerwane 
dostarczanie energii przy pomocy zsynchronizowanych generatorów prądu lub systemów TwinPack, a także możliwość 
skonstruowania instalacji energetycznych o mocy wielu megawatów poprzez zsynchronizowanie naszych generatorów. Solidna 
konstrukcja; dostosowana do wymogów związanych z wynajmem.

GENERATORY GAZOWE
Nowa gama generatorów gazowych bardziej przyjaznych dla środowiska i zapewniających niższy koszt eksploatacji dla końcowego 
użytkownika. Urządzenia o mocy jednostkowej 1000 kW, działają z wykorzystaniem taniego gazu ziemnego lub biogazu. Jeden 
w pełni zintegrowany układ sterowania silnikiem, generatorem i systemem energetycznym zapewnia większą wydajność i 
niezawodność urządzenia od klasycznych systemów. Możliwość zastosowania kogeneracji.

ZESPOŁY KOREKCJI MOCY
Szeroka gama zespołów obciążania rezystancyjnego i biernego , od 100 kW do 6,5 MVA, o różnych zakresach testowania i 
możliwościach zmiany wartości napięcia. Urządzenia umożliwiają przetestowanie całej instalacji elektrycznej lub jej części, 
potwierdzenie prawidłowego uruchomienia nowo zamontowanych generatorów prądu lub przeprowadzenie testów serwisowych 
sprzętu.

TRANSFORMATORY
Aggreko oferuje transformatory LV/LV oraz LV/HV, 50 Hz lub 60 Hz, dostępne w gamie o mocy od 1250 kVA do 6,3 MVA.

ROZDZIELNICE
Oferujemy rozdzielnice do prawie wszystkich zastosowań:

• 16A mono 230 V

• 32A, 63A, 125A, 400A tri @400V

• 1600A i więcej

WYPOSAŻENIE POMOCNICZE
Dwupłaszczowe zbiorniki paliwa spełniające przepisy ADR:  
nasze zbiorniki “EnviroTanks” najnowszej generacji są wyposażone w  
podwójny płaszcz i mają rozwiązania, które pozwalają wyeliminować wycieki paliwa.
Dostarczamy również przewody elektryczne od 6 mm² do 240 mm²,  
przewody Powerlock i system Gridlock zapewniający nieprzerwane zasilanie energią w trybie tymczasowym.

SYSTEMY
WYTWARZANIA 
ENERGII ORAZ 
STEROWANIA 

…TEMPERATURĄ  
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AGREGATY CHŁODNICZE CHŁODZONE 
POWIETRZEM I WODĄ
Aggreko oferuje agregaty chłodnicze HCFC chłodzone 
powietrzem  o wydajności od 50 kW do 750 kW, agregaty 
chłodzone wodą 1.500 kW i niskotemperaturowe agregaty 
wodne do -40°C. Agregaty te spełniają wymogi dotyczące 
tymczasowych systemów chłodzenia używanych w obiektach 
przemysłowych i handlowych, znajdując zastosowanie np. 
w sytuacjach awaryjnych, gdy konieczne jest zapewnienie 
dodatkowego chłodzenia w sezonie letnim lub w szczytowych 
okresach produkcji, podczas konserwacji, uruchamiania 
nowych urządzeń chłodniczych oraz przygotowania 
okresowych lodowisk.  W połączeniu z systemami uzdatniania 
powietrza, agregaty te stanowią niezawodne i energooszczędne 
rozwiązanie w zakresie klimatyzacji.

SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA
Proponowane przez nas systemy uzdatniania powietrza 
spełniają wymogi wszelkich zastosowań, łącznie z uzdatnianiem 
powietrza o niskiej temperaturze do -20°C. W połączeniu 
z tymczasowym agregatem chłodniczym Aggreko, system 
ten stanowi niezawodne i energooszczędne rozwiązanie  
w zakresie klimatyzacji, zapewniając przepływ powietrza od 
15 do 45.000 m3/godz. i wydajność od 50 kW do 500 kW.

KLIMATYZATORY
Klimatyzatory z podwójną funkcją ogrzewania/chłodzenia o 
mocy od 15 kW do 100 kW. Idealne rozwiązanie w przypadku 
ograniczonej przestrzeni. 

CHŁODNIE KOMINOWE
Aggreko Process Services posiada w ofercie do wynajęcia 
modułowe chłodnie kominowe, w zestawach o wydajności od 
2,5 MW do 15 MW i więcej, które można łączyć ze sobą, w 
celu utworzenia tymczasowych instalacji spełniających niemal 
wszystkie potrzeby. W naszych urządzeniach zastosowano 
wyjątkowy system odparowania czynnika chłodzącego, z 
ciągiem wymuszonym, o przepływie przeciwprądowym. 
Każdy moduł chłodni kominowej jest wyposażony w wiele 
wentylatorów z bezpośrednim napędem.  

WYMIENNIKI CIEPŁA
Nasi doświadczeni inżynierowie mogą zaprojektować i wybrać 
najlepsze dla Państwa rozwiązanie. Mamy niezbędną wiedzę i 
doświadczenie zarówno w zakresie gazów, cieczy, jak i glikolu. 

POMPY
Aggreko dostosuje właściwą pompę do danego układu 
chłodzenia. Nasze pompy są kompatybilne z innymi 
urządzeniami marki Aggreko: agregatami chłodniczymi, 
systemami uzdatniania powietrza, wymiennikami ciepła i 
zbiornikami buforowymi.

POŚREDNIE NAGRZEWNICE OLEJOWE I 
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
Aggreko oferuje zasilane olejem pośrednie nagrzewnice 
powietrza o wydajności od 65 kW do 350 kW. Aggreko może 
również dostarczyć nagrzewnice elektryczne o wydajności od 
15 kW do 225 kW do wszelkiego typu zastosowań.

W NASZEJ 
OFERCIE 
WYNAJMU

…
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W Aggreko naszym głównym celem jest współpraca z klientami, aby zapewnić optymalne, 
dostosowane do ich potrzeb rozwiązania oraz możliwie najlepszy poziom obsługi. Traktujemy 
swoją pracę poważnie i sprawdzamy jej efekty w bezpośredniej ocenie klientów, przeprowadzając 
systematycznie ankiety sprawdzające poziom zadowolenia. Stale dążymy do poprawy osiąganych 
wyników, aby zawsze wykraczać poza oczekiwania klientów.

KOMPLETNA USŁUGA NA ŻĄDANIE
Projekt i realizacja
Aggreko zapewnia pomoc w przygotowaniu planu i określeniu wymogów klienta dotyczących tymczasowych systemów wytwarzania energii i 
sterowania temperaturą. Po dokonaniu wspólnie z klientem wnikliwej analizy zapotrzebowania, przeprowadzamy ocenę techniczną w miejscu 
eksploatacji i sporządzamy szacunkowy kosztorys.
Nasi inżynierowie ds. technologii posiadają szerokie doświadczenie w wielu branżach, w tym również w zakresie przygotowania kompleksowych 
rozwiązań, jak i w dziedzinie zarządzania projektem.

Transport
Pracujemy w oparciu o własne, wewnętrzne zespoły pracowników ds. logistyki oraz sieć firm świadczących usługi transportowe i dźwigowe, 
aby zapewnić skuteczną i sprawną koordynację wszelkiego typu przewozów, zarówno tych prostych, jak i tych bardziej skomplikowanych. 
Aggreko spełnia wymogi określone w europejskich przepisach ADR dotyczących transportu drogowego paliw.

Instalacja i uruchomienie
Obsługę serwisową sprzętu zapewniają zatrudnieni w Aggreko inżynierowie obsługi technicznej, których niezrównane doświadczenie i 
wiedza stanowią gwarancję prawidłowego wykonania prac. Nasi inżynierowie energetycy posiadają uprawnienia do wykonywania prac przy 
instalacjach elektrycznych wszelkiego typu, łącznie z systemami wysokiego napięcia, czy instalacjami jądrowymi.
Nasza firma, podobnie jak zatrudnieni w niej specjaliści w dziedzinie układów sterowania temperaturą, dysponuje odpowiednimi zezwoleniami 
umożliwiającymi wykonywanie prac przy czynnikach chłodniczych stosowanych w systemach chłodzenia.

Pomoc techniczna 24x7
Obsługa w systemie 24x7 stanowi standard w Aggreko. Wyznaczony zespół koordynatorów ds. wynajmu pracuje we wspólnej sieci Krajowych 
Centrów Wynajmu, zapewniając profesjonalne i życzliwe doradztwo w zakresie stosowanych rozwiązań, dostępności sprzętu i zawartych umów. 
Świadczona przez nas kompleksowa pomoc techniczna umożliwi Państwu uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących skomplikowanych 
zastosowań oraz instalacji. 
Na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, oferowana przez Aggreko usługa planowania ciągłości pracy firmy umożliwi Państwu 
uzyskanie pełnej analizy zastosowania naszych rozwiązań w razie nieoczekiwanej awarii lub innej katastrofy.
Dzięki wszechstronnej sieci centrów obsługi Aggreko, najważniejsze urządzenia nigdy nie znajdują się daleko, co umożliwia natychmiastową 
realizację wszelkich potrzeb.

Usługa zarządzania paliwem
Wyjątkowa, kompletna usługa zarządzania paliwem pozwala wyeliminować problemy związane z planowaniem dostaw paliwa oraz uniknąć 
ryzyka awarii lub przerw w pracy powstałych na skutek wyczerpania się zapasów paliwa lub jego zanieczyszczenia.
Wszystkie dostawy spełniają w pełni wymogi określone w przepisach ADR dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

NASZE 
USŁUGI W 
ZAKRESIE 
WYNAJMU
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CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA
p	ISO 9001 Zakład produkcyjny (Szkocja)
p	ISO 9001 dla Europejskich Centrów Obsługi i Centrów Wynajmu 
p	ISO 14001 (w toku w Europie)
p	Certyfikat VCA / SCC** (Beneluks)
p	UIC-MASE (Francja)
p	Zgodność z przepisami ADR w zakresie transportu paliwan
p	Certyfikaty dot. systemów wysokiego/niskiego napięcia (HV/LV)

Bezpieczeństwo i higiena pracy zajmuje w działalności Aggreko centralne miejsce. Większość naszego sprzętu to ciężkie urządzenia 
elektromechaniczne, które są często przenoszone z miejsca na miejsce. Sprężarki i generatory wytwarzają odpowiednio sprężone 

powietrze pod wysokim ciśnieniem oraz wysokie napięcie, a działanie każdego z tych czynników może być szkodliwe dla człowieka, 

jeżeli nie zostaną wdrożone właściwe zasady postępowania. 

Do kluczowych założeń stosowanej na całym świecie polityki Aggreko w zakresie BHP należy zaliczyć następujące punkty:

F  dbałość o to, aby kwestie BHP były uwzględniane w pierwszej kolejności podczas opracowywania projektów naszych urządzeń;

F  zapewnienie, aby nasze urządzenia były konstruowane i konserwowane zgodnie z najwyższymi standardami;

F  szkolenie i kształcenie personelu firmy na całym świecie w dziedzinie bezpiecznej obsługi naszego sprzętu

F  oraz zapewnienie, aby kadra kierownicza traktowała kwestie BHP z należytą uwagą.

Firma Aggreko stworzyła własny System Globalnego Zarządzania BHP i Ochroną Środowiska (GEMS) i wdrożyła go 

w ramach przedsiębiorstwa. Najlepsze standardy działania są aktualizowane w miarę zdobywania kolejnych 

doświadczeń i analizy zaistniałych przypadków. System GEMS zawiera funkcję sporządzania raportów, 

która umożliwia przekazywanie do Firmy informacji o wszystkich zaistniałych zdarzeniach i 

wyciągnięcie konstruktywnych wniosków na przyszłość. Na całym świecie została wdrożona 

jednolita procedura zbierania danych o wypadkach oraz innych zdarzeniach i na tej 

podstawie możemy zmierzyć uzyskane wyniki i ocenić naszą działalność. Raporty 

dotyczące oceny wyników działalności na poziomie danej jednostki są 
sporządzane co miesiąc.

ZASADY 

AGGREKO
BHP W 
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AGGREKO
I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ  
Aggreko Energy Saver to wyjątkowy system optymalizacji 
zużycia energii w czasie rzeczywistym. Monitoruje on 
zmienne procesowe, takie jak natężenie przepływu lub 
temperatura i automatycznie ustawia najlepsze parametry 
sprzętu, zapewniając stabilne i optymalne działanie 
systemów oraz instalacji. Dzięki temu możliwe jest 
uzyskanie oszczędności do 21% w zakresie zużycia energii 
oraz obniżenie poziomu emisji NOx w trosce o ochronę 
środowiska. 

JAKOŚĆ POWIETRZA I GLEBY  
Inżynierowie Aggreko sami projektują nasze produkty tak, aby zminimalizować niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska 
i zajmujemy w tej dziedzinie jedno z najwyższych miejsc w branży pod względem zgodności z przepisami. O naszej wyjątkowej 
dbałości o środowisko świadczy zastosowanie dwupłaszczowego zbiornika paliwa, filtrowanie zbiorników przed instalacją w 
obiekcie klienta, czyszczenie i wtórne przetwarzanie płynów i odpadów. 
Firma Aggreko opracowała złożone systemy, które mogą w istotny sposób zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, np. 
poprzez ograniczenie emisji NOx i SOx. W swoich systemach połączyliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie 
płuczek, filtrów i katalizatorów. Układy wylotu spalin spełniają europejskie normy TA Luft i amerykańskie EPA.
Nasze generatory gazowe najnowszej generacji umożliwiają zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko, poprzez obniżenie 
emisji spalin i cząsteczek węgla.

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII  
Oprócz prac, które podjęliśmy opracowując generatory zasilane gazem ziemnym, stale analizujemy technologie produktów 
pod względem możliwych ulepszeń. Wprowadziliśmy np. możliwość zasilania generatorów Aggreko biopaliwami. Biopaliwa, 
składające się w całości lub części z produktów organicznych, zwłaszcza przetworzonych olejów roślinnych, takich jak olej 
sojowy lub arachidowy, mogą być stosowane w naszych generatorach napędzanych silnikami diesela. Zależnie od silników 
zamontowanych w poszczególnych urządzeniach, możemy dostarczyć system wytwarzania energii zasilany w 100% biopaliwem 
(EN 14214 lub B100) lub mieszanką B5 (EN 590), B20 lub B30. Jest to szczególnie ważne w strefach chronionych i przy organizacji 
imprez o charakterze ekologicznym. 
Ponadto we wszystkich naszych generatorach może być stosowane paliwo GTL-diesel . GTL jest rodzajem ekonomicznego paliwa 
do silników diesel. Paliwo GTL-diesel umożliwia obniżenie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz innych zanieczyszczeń, 
wpływając na poprawę jakości powietrza na poziomie lokalnym.
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HAŁAS 
Konkurencyjną zaletę sprzętu firmy Aggreko stanowi zminimalizowanie hałasu emitowanego na zewnątrz.
Było to możliwe dzięki zastosowaniu wykonanych według specjalnego projektu obudów dźwiękoszczelnych oraz 
wysoce skutecznej izolacji i systemów tłumiących. Aggreko pozostaje cały czas w ścisłej współpracy z dostawcami oraz 
ośrodkami badawczymi lokalnych uczelni, aby rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie. W efekcie nasze urządzenia 
spełniają odpowiednie normy, osiągając znacznie niższe wyniki od maksymalnego dopuszczalnego poziomu na mocy 
obecnie obowiązujących przepisów europejskich.

CZYNNIK CHŁODNICZY  
Stosując się do terminów i porozumień zawartych w Protokole Montrealskim, firma Aggreko 
stopniowo wycofała czynnik chłodniczy HFC ze swoich urządzeń do sterowania temperaturą i jest w 
trakcie wycofywania czynnika HCFC. Wprowadziliśmy modele z HFC we wszystkich lokalizacjach.

Moc generatora Zmierzony poziom hałasu (Ciśnienia akustycznego LWA)

 Limit wg.   Standardowy  Cichy  
Moc znamionowa Norm UE generator Aggreko generator Aggreko

30kVA 96.47 92.0 78.0

60kVA 96.77 93.0 80.0

125kVA 97.10 94.0 83.0

200kVA 97.30 94.0 91.0

350kVA 97.55 92.0 90.0

Uwaga: zmniejszenie poziomu ciśnienia akustycznego o 3 LWA jest odpowiednikiem zmniejszenia hałasu o 50%



IMPREZY
Niezależnie od tego, czy chodzi o zawody sportowe, czy lokalny festiwal muzyczny, nie można dopuścić, aby problemy z dostawą energii lub 
sterowaniem temperaturą zakłóciły przebieg imprezy. Potrzebny jest w tym celu doświadczony partner oferujący wynajem niezawodnych, działających 
nieprzerwanie i skutecznych systemów, dzięki którym impreza przebiegnie bez zakłóceń. Aggreko Event Services (AES) posiada w swojej ofercie 
pewne i niezawodne rozwiązania zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie temperaturą podczas imprez specjalnych, od prezydenckich 
inauguracji po wesela.

BUDOWNICTWO
Aggreko oferuje bezpieczne, tymczasowe systemy wytwarzania energii i sterowania temperaturą dla przemysłu budowlanego, obejmujące dostawę energii 
na plac budowy przed podłączeniem do sieci komunalnej, zasilanie elektryczne dźwigów i sprzętu spawalniczego przy budowie obiektów wielopiętrowych, 
przyspieszone suszenie betonu, chłodzenie betonu podczas mieszania, aby zwiększyć czas dostawy, dostarczanie energii w przypadku usuwania skutków 
katastrof spowodowanych przez burze lub powodzie i w wielu innych sytuacjach.

SYSTEMY ELEKTRYCZNE I HVAC 
Aggreko opracowuje systemy elektryczne i sterowania temperaturą zgodnie z indywidualnymi wymogami klienta i w wyznaczonym przez niego terminie. 
Większą rolę niż najbardziej wszechstronny i najnowocześniejszy park sprzętu w sektorze wynajmu, odgrywają ludzie zatrudnieni w Aggreko, ponieważ to oni 
stanowią o prawdziwej wartości i kapitale projektu. Zawsze, gdy zachodzi potrzeba, jesteśmy na miejscu z ofertą  która pozwala zaoszczędzić zarówno czas, 
jak i pieniądze. Dzięki temu, kierownicy projektów, inżynierowie i pracownicy klienta mogą spokojnie uporać się z sytuacją, gdy wystąpią niespodziewane lub 
nadzwyczajne okoliczności.
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USŁUGI
Aggreko rozumie ciągle zmieniające się potrzeby w dziedzinie zarządzania infrastrukturą i pozostaje w ścisłej współpracy z Państwem, abyśmy mogli 
wspólnie przekraczać stale rosnące, skomplikowane oczekiwania klientów. Realizujemy te wyzwania, oferując firmom zarządzającym infrastrukturą, na 
całym świecie, tylko najnowocześniejsze urządzenia i specjalistyczną wiedzę, co potwierdza naszą czołową pozycję w branży wynajmu specjalistycznych 
rozwiązań dla przemysłu.

OLEJ I GAZ
Usługi Aggreko obejmują wynajem specjalistycznych, gotowych systemów wytwarzania wysokiego napięcia i sterowania temperaturą, do użytku na lądzie i 
na morzu, specjalistyczne systemy wytwarzania energii do obsługi kluczowych etapów budowy, uruchamiania oraz integracji na platformach wiertniczych i 
jednostkach pływających FPSO przed ich umieszczeniem na morzu, systemy wytwarzania energii do holowania montowane na pokładzie FPSO, aby umożliwić 
końcowe uruchomienie i wykonanie testów w czasie długiego okresu holowania z placu budowy na lądzie do końcowej lokalizacji na morzu. I o wiele więcej!

RAFINERIE I ZAKŁADY PETROCHEMICZNE
Aggreko Process Services pomaga rafineriom i zakładom chemicznym rozwiązać problemy techniczne, oferując gotowe systemy pozwalające wyeliminować 
przestoje związane z temperaturą. Aggreko może pomóc w zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń powstałych podczas przetwarzania paliwo-gaz w zwiększeniu 
poziomu alkilatu, ograniczeniu końcowych temperatur, poprawie wartości i jakości produktu, obniżeniu kosztów eksploatacyjnych, wprowadzeniu ulepszeń 
technologicznych bez konieczności dodatkowych nakładów. 
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PRZEMYSŁ CHEMICZNY I FARMACEUTYCZNY
Potwierdzone doświadczenie i wszechstronna wiedza Aggreko uczyniły z naszej firmy głównego dostawcę w dziedzinie wynajmu systemów wytwarzania 
energii dla przemysłu farmaceutycznego. Korzystając z rozległej wiedzy branżowej naszych pracowników, opracowujemy gotowe rozwiązania, aby sprostać 
licznym wyzwaniom.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
Aggreko posiada szerokie doświadczenie w dostawie urządzeń grzewczych i chłodzących dla przemysłu spożywczego. Nasze systemy można znaleźć w różnych 
miejscach na świecie, w zakładach przetwórstwa owoców, w gospodarstwach rolnych, winnicach i browarach, magazynach artykułów spożywczych lub 
zakładach przetwórczych. 

PRODUKCJA
Nasze usługi obejmują tymczasowe rozwiązania użytkowe na czas trwania cyklu przewozowego i przerw w produkcji, systemy rozdziału energii elektrycznej 
na wypadek utraty zasilania z sieci komunalnej, programy poprawiające proces chłodzenia, rozwiązania technologiczne eliminujące przestoje, zwiększenie 
ilości chłodzonej wody przy wykorzystaniu chłodni kominowych, systemy zmniejszające pobór mocy w okresach szczytowych i pozwalające utrzymać poziom 
produkcji oraz wiele innych. 



     1515

SPEDYCJA
Aggreko oferuje firmom spedycyjnym nie tylko globalną sieć ponad 100 centrów obsługi, ale również duży, nie mający sobie równych w branży, park 
najnowocześniejszych, przyjaznych dla środowiska urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą. Zespół systemów wytwarzania energii został 
uzupełniony o kompletny zestaw takich urządzeń, jak: pełna linia generatorów przemysłowych diesel o mocy od 15 do 2.000 kVA, izolowane przewody, urządzenia 
synchronizujące, zespoły korekcji mocy, niezależne panele chłodnicze i o wiele więcej. 

TELEKOMUNIKACJA
W przypadku wielu firm telekomunikacyjnych decydujące znaczenie ma zdolność dokonania oceny potrzeb i przygotowania planów usuwania skutków katastrof 
dużo wcześniej nim wystąpią jakiekolwiek zakłócenia w pracy systemu. Nasze usługi obejmują dostarczanie energii do odległych miejsc, gotowe zestawy uzupełnione 
o system zarządzania paliwem, pomoc techniczną na miejscu, zdalne monitorowanie systemów wytwarzania energii i ochrony środowiska, systemy wytwarzania 
energii i sterowania temperaturą do centrów danych klienta.  

SEKTOR UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Aggreko proponuje usługi wynajmu systemów wytwarzania energii dla sektora użyteczności publicznej na całym świecie. Przedsiębiorstwa z sektora użyteczności 
publicznej ufają Aggreko, bo oferuje gotowe systemy pozwalające sprostać największym potrzebom w zakresie obciążenia oraz problemom związanym z 
usuwaniem skutków katastrof i osiągnięciem określonej wydajności, oraz zapewnia niezawodne systemy wytwarzania energii przez 24 godziny na dobę i przez 
365 dni w roku. Nasze systemy wsparcia sektora użyteczności publicznej obejmują uzupełnienie działania sieci w celu wyeliminowania ograniczeń w zakresie mocy 
wytwarzania, rozładowania sezonowych szczytów w okresach zwiększonego zapotrzebowania, tymczasowego dostarczenia energii podczas planowych konserwacji 
lub nieplanowych przerw w dostawie prądu oraz znacznie więcej.
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NASZE 
ODDZIAŁY

AGGREKO POLSKA
Tel. 00800 3311395
Email: info@aggreko.pl
Web: www.aggreko.pl

AGGREKO CZECHY
Tel. 800701016
Email: info@aggreko.cz
Web: www.aggreko.cz

AGGREKO DEUTSCHLAND GMBH
Tel. 0800 2447356
Faks: +49 2405 48 39 99
Email: marketing.deutschland@aggreko.de
Web: www.aggreko.de

AGGREKO BELGIA I LUKSEMBURG
Tel. +32 (0)3 825 02 71
Faks: +32 (0)3 825 11
Email: info@aggreko.be
Web: www.aggreko.be

AGGREKO HISZPANIA
Tel. +34 (0)902 22 11 01
Faks: +34 (0)902 22 11 03
Email: marketing.espana@aggreko.es
Web: www.aggreko.es

AGGREKO FRANCJA
Tel. 0825 008 007
Faks: +33 (0)1 60 15 79 60
Email: marketing.france@aggreko.fr
Web: www.aggreko.fr

AGGREKO WŁOCHY
Tel. +39 02 48 40 491
Faks: +39 02 44 51 243
Email: marketing.italia@aggreko.it
Web: www.aggreko.it

AGGREKO HOLANDIA
Tel. + 31 (0)88 644 1441
Faks: + 31 (0)88 644 1453
Email: info@aggreko.nl
Web: www.aggreko.nl

AGGREKO WIELKA BRYTANIA
Tel. +44 (0)1543 501380
Faks: +44 (0)1543 501381
Web: www.aggreko.co.uk
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