
Najkomplexnejšieho servisného partnera  
pre čerpaciu techniku a točivé stroje  
na Slovensku

SERVISNÉ ČINNOSTI 
FIRMY PRAKTIKPUMP



Spoločnosť  
PRAKTIKPUMP je:

autorizovaným servisným strediskom servisujúcim 
čerpadlá desiatok známych výrobcov čerpadiel

servisným strediskom servisujúcim najväčší počet 
výrobcov na slovenskom trhu

najväčším servisným partnerom pre vodárenské 
podniky na Slovensku



Profesionálny  
servis najväčšieho 
počtu výrobcov  
na slovenskom trhu

Pri partnerstve s PRAKTIKPUMP, s.r.o. nepotrebujete spolupracovať 
s množstvom firiem zabezpečujúcich čiastkový servis vybraných zna-
čiek alebo strojov.

Zastrešujeme komplexný záručný aj pozáručný servis pre akúkoľvek čerpaciu techniku (čerpadlá, miešadlá, 

dúchadlá, atď.) a točivé stroje.

Sme autorizovaným servisným strediskom oprávneným vykonávať záručné a pozáručné 

opravy popredných značiek a výrobcov:

Zároveň zabezpečujeme profesionálne servisné činnosti pre všetky značky a druhy čerpacej 

techniky. Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú poskytnúť servis na najvyššej kvalitatívnej 

úrovni, a to pre ktorýkoľvek z výrobkov nasledujúcich značiek: 

servisný
partner značiek



Opravy
čerpadiel

Nadštandardné servisné  
priestory a kapacity

Non-stop služba
pre zmluvných partnerov

Profesionálne tímy
skúsených technikov

Tisícky čerpadiel
skladom

Opravy čerpadiel sú realizované v 

novovybudovanom servisnom stredisku, 

špecializovanom na opravy a servis čerpadiel, 

čerpacej techniky, dúchadiel, vývev a pod.  

Pre zmluvných partnerov zabezpečujeme 

v prípade urgentných udalostí servis 24 

hodín/7dní v týždni vrátane sobôt a nedieľ. 

Servisné práce sú realizované vyškolenými 

servisnými technikmi s bohatými skúsenosťami 

v oblasti opráv, za použitia originálnych 

náhradných dielov dodávaných výrobcami 

čerpadiel.

V prípade potreby sme schopní zabezpečiť 

náhradné čerpadlo na problémovú pozíciu. 

Čerpadlo bude poskytnuté zo skladových 

zásob spoločnosti PRAKTIKPUMP. 



Doprava 
čerpadiel

Doprava je realizovaná:

a) Vlastnými kapacitami – naše autá sa stále 

pohybujú po území celého Slovenska. Flexibilne 

tak dokážeme reagovať na potreby zákazníkov 

a vyzdvihnúť čerpadlo v dohodnutom termíne na 

dohodnutom mieste

b) Zvoz a rozvoz prostredníctvom zmluvných 

prepravcov – v prípade, že nenájdeme súlad medzi 

trasou nášho auta a miestom nakládky/vykládky 

čerpadla u zákazníka, dopravu realizujeme 

prostredníctvom zmluvných prepravcov, kedy sme 

pripravení čerpadlo vyzdvihnúť nasledujúci deň po 

nahlásení požiadavky.

Pre správne a efektívne posúdenie spôsobu a 

následného zabezpečenia prepravy samotnej je 

vypracované tlačivo pre nahlásenie čerpadla do 

opravy.

Flexibilné spôsoby 
dopravy garantujú 
maximálnu efektivitu. 

Preventívna údržba 
a kontrola čerpadiel

Montáže čerpadiel, 
dúchadiel a armatúr

Na základe dohody realizuje-

me preventívne kontroly čer-

padiel za účelom včasného 

odhalenia príznakov potenci-

álnych možných problémov. 

Kontrola sa realizuje priamo  

v mieste nasadenia čerpadla 

u zákazníka. 

Montáže sú realizovné profe-

sionálnymi technikmi v spolu-

prácu s naším konštrukčným 

a projekčným oddelením. 

Mnohoročné skúsenosti 

oboch tímov a komplexný 

prístup zabepečený ich 

úzkou spoluprácou garantujú 

prevedenie týchto služieb  

v najvyššej kvalite.



Odborné
diagnostické
činnosti

Za účelom zistenia a zhodnotenia stavu 
servisovanej techniky vykonávame široký 
rozsah špecializovaných diagnostických 
činností za použitia špičkových 
diagnostických prístrojov, a to:

Zhodnotenie stavu mechanická 
časti stroja (čerpadla) vykonáva-
me v rozsahu: 

Zhodnotenie stavu hydraulickej 
časť stroja (čerpadla) vykonáva-
me v rozsahu:

Vibrodiagnostika strojov (mohutnosť vibrácii, 

stav ložísk, nevývaha, ukotvenie stroja...) 

Frekvenčná charakteristika (určenie 

frekvenčného spektra stroja) 

Tribodiagnostika (monitoring olejových 

náplní) 

Meranie súososti hriadeľov, spojok pomocou 

laseru 

Tlaková skúška zariadení (Tesnosť, priesaky) 

Termodiagnostika (Tepelné pole 

konštrukčného uzla) 

Tlaková skúška zariadení, systémov 

Y Špecifická energia (dopravná výška)

Q Objemový prietok 

Ƞc Celková účinnosť

Zhodnotenie stavu elektrickej 
časti stroja (čerpadla) vykonáva-
me v rozsahu: 

Meranie základných elektrických veličín 

( U, I, P)

Diagnostika stavu elektropohonov za použi-

tia analyzátora SCHLEICH MotorAnalyzer2, 

umožňuje zistiť stav elektropohonu prostred-

níctvom 11 testovacích metód (izolačný a 

zvodový odpor, medzizávitový skrat, rázová 

vlna, indukcia, impedancia, kapacita, …), 

Všetky použité 
prístroje umožňujú 
zápis nameraných 
hodnôt a následne 
ich výstup do vý-
sledného protokolu 
o meraní, testova-
ní, alebo nastavení.



Opravy  
elektromotorov

Opravy elektromotorov realizujeme v novootvorenej samostatnej 
prevádzke, ktorá je špecializovaná na opravy elektrických pohonov.

Prevádzka je vybavená všetkými prístrojmi, nástrojmi a 
technologickými zariadeniami potrebnými na zabezpečenie predmetu 
činnosti v najvyššej kvalite.

Medzi najdôležitejšie 
vybavenie patrí:

Opravy elektrických strojov a zariadení realizujeme v rozsahu:

V servisnom stredisku realizuje-
me opravy nasledovných  
elektromotorov a elektrických 
zariadení:

Analyzátor SCHLEICH MotorAnalyzer2, ktorý 

umožňuje zistiť stav elektropohonu prostred-

níctvom 11 testovacích metód ( izolačný a 

zvodový odpor, medzizávitový skrat, rázová 

vlna, indukcia, impedancia,kapacita, …)

Vibrodiagnostický prístroj umožňujúci 

diagnostiku elektromotora bez potreby jeho 

demontáže - umožňuje zistenie stavu ložísk a 

prípadnú nevývahu rotora

Navíjačka cievok so záznamom počtu závitov

Impregnační vaňa

Pec na vypaľovanie impregnácie s digitálnym 

riadením procesu vypaľovania

Kompletná diagnostika mechanického a elektrického stavu, vibrodiagnostika (v prípade potreby v mieste 

nasadenia stroja u zákazníka), výmena ložísk, výmena gufier, výmena/oprava ložiskových štítov, oprava/úpra-

va uloženia ložísk rotorov (prepúzdrovanie), prevíjanie vinutia vrátane impregnácie a sušenia vo vypaľovacej 

peci, vyvažovanie rotorov, povrchová úprava po oprave.

Asynchrónne elektromotory 1F a 3F s kotvou 

nakrátko

Synchrónne elktromotory

Krúžkové elektromotory

Elektroprevodovky

Elektromagnetické brzdy

Elektromotory ponorných čerpadiel

Cievky

Transformátory Naše komplexné 
servisné služby dnes 
využívajú desiatky 
spoločností, organizácií 
ako aj individuálnych 
prevádzkovateľov 
čerpacej techniky.

Servisné činnosti 
pre nezazmluvnené 
spoločnosti a ostatných 
zákazníkov

Najvýznamnejší zákazníci 
využívajúci servisné služby našej 
spoločnosti:

NEMAK Žiar nad Hronom,AGROSEV Detva, BUČINA 

DDD Zvolen, CONTINENTAL Zvolen, CRH, DOKA 

Drevo, ELEKTRORECYKLING Slov.Ľupča, MARIUS 

PEDERSEN Banská Bystrica, MRA BETON Zvolen, 

RONDOM, TAVOS, TEPLÁREŇ Zvolen, VEOLIA, atd



STAŇTE SA NAŠÍM 
ZMLUVNÝM SERVISNÝM 
PARTNEROM

PRAKTIKPUMP PONÚKA KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

1) Veľké množstvo spoločností, 

ktoré dodávajú a servisujú 

čerpaciu techniku spoločnosti. 

Fragmentovaný manažment, 

komunikácia a znížená kvalita 

nekomplexného prístupu.

Častým scenárom na trhu je: 

2) Neprehľadné spôsoby opravy 

(slabý, alebo žiadny prehľad o tom, 

u ktorého dodávateľa sa čerpadlo 

nachádza v oprave, v akom stave 

sa oprava nachádza, a pod.)

3) Pôvodní dodávatelia sú 

schopní riešiť servis len jednej 

značky/výrobcu čerpadiel, alebo 

len úzkeho záberu sortimentu 

čerpadiel v portfóliu dodávateľa.

So zákazníkom je uzavretá servisná zmluva, pokrývajúca celý rozsah portfólia čerpadiel za jednoznačne da-

ných a prehľadných pravidiel a podmienok servisovania zazmluvnenej techniky. Servisná zmluva zabezpeču-

je nasledovné benefity a podmienky:

Komplexný rozsah servisných činností

Opravy, údržba a preventívne kontroly čerpadiel

Komplexný rozsah zastupovaných servisovaných značiek/výrobcov

Jednoduchý a efektívny systém nahlasovania požiadaviek na servis

Jednoduchý a efektívny systém prepravy čerpadiel do našich servisných stredísk a po oprave naspäť  

na prevádzku zákazníka

Vopred dané podmienky a spôsoby cenových kalkulácií pri zabezpečovaných činnostiach

Prioritné riešenie

Preventívne kontroly a diagnostika čerpadiel za pomoci špecializovaných prístrojov: Laserový prístroj  

na ustavovanie spojek, prístroj na vybrodiagnostickú kontrolu a zisťovanie príčin a rozsahu závad, prístroj 

na monitorovanie  a diagnostiku stavu elektromotorov (meranie izolačného a zvodového odporu, mera-

nie medzizávitového skratu, testovanie izolácie rázovou vlnou)

Všetky diagnostické prístroje umožňujú výstup zisteného stavu a nameraných hodnôt do protokolu, ktorý 

poskytuje zákazníkovi ucelený a verifikovaný obraz o stave diagnostikovaného zariadenia.

Zníženie počtu dodávateľov, zodpovední pracovníci komunikujú len s jedným 
dodávateľom

Efektívnejšia, rýchlejšia a prehľadnejšia komunikácia

Lepší prehľad o stave servisovaných čerpadiel

Zníženie nákladov z dôvodu zvýšenia obratu s generálnym dodávateľom opráv, 
čo poskytuje priestor na poskytnutie výhodnejších zmluvných podmienok.

Zodpovední pracovníci dodávateľa sa môžu efektívnejšie venovať iným 
činnostiach pretože kompletnú agendu súvisiacu s údržbou a opravami čerpacej 
techniky prenechávajú špecializovanému servisnému partnerovi

Zákazník dostáva so servisnou zmluvou servisného partnera, na ktorého sa 
môže s dôverou kedykoľvek obrátiť, keď sa u neho vyskytne problém súvisiaci s 
čerpacou technikou a zabezpečením chodu jeho prevádzky

Výhody nášho
riešenia:

Najvýznamnejší 
zákazníci 
využívajúci servisné 

zmluvy spoločnosti 

PRAKTIKPUMP s.r.o.:

ZSVS a.s., STVPS, 

PVPS a.s., BVS a.s. 

(INFRASERVICES),  

TVK a.s.



REFERENCIE
Profesionálne partnerstvá, na ktoré sme hrdí

Vybraní partneri využívajúci naše servisné služby:

Naše profesionálne servisné služby dnes využíva množstvo popred-

ných spoločností, organizácií ako aj individuálnych prevádzkovateľov 

čerpacej techniky.

Zmluvní partneri komplexného servisu:
Ďalší partneri využívajúci servisné služby  
našej spoločnosti:

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (INFRASERVICES)

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. NEMAK Žiar nad Hronom

CONTINENTAL Zvolen

MARIUS PEDERSEN Banská Bystrica

TAVOS TEPLÁREŇ Zvolen VEOLIA a ďalší...

MRA BETON Zvolen RONDOM

DOKA Drevo ELEKTRORECYKLING Slovenská Ľupča

AGROSEV Detva BUČINA DDD Zvolen CRH

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (INFRASERVICES)

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.



GARANCIA
KVALITY VĎAKA
SKÚSENOSTIAM
Spoločnosť PRAKTIKPUMP je expertom na priemyselné 

aplikácie čerpacej a vákuovej techniky. Komplexné služby v 

oblasti čerpadiel, dúchadiel, vývev a armatúr, ktoré poskytuje, 

z nej robia profesionálneho partnera pre každý projekt. 

www.praktikpump.sk

PRAKTIKPUMP je s vyše 20-ročnými skúsenosťami etablovaným hráčom na slovenskom trhu. 

V ostatných rokoch sa firma vyprofilovala na experta na riešenia pre vodárenské podniky 

na Slovensku. V súčasnosti je PRAKTIKPUMP najväčším servisným partnerom slovenských 

vodárenských spoločností. 



PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Priemyselná 444

Ladomerská Vieska 965 01

Slovensko

 

Adresa

Tel.: 0800 22 10 50

predaj@praktikpump.sk

www.praktikpump.sk

www.spiram.sk

Kontakt

IČO: 36 647 861

IČ DPH: SK 2022178730

UniCreditBank Zvolen

Účet č. 6627951018/1111

Bankové údaje


