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Arkton Sp. z o. o., firma wchodząca w skład Berling Refrigeration Group jako producent
wielosprężarkowych agregatów zespolonych, agregatów skraplających oraz schładzaczy
cieczy, rozpoczął kolejny etap rozwoju. W dniu 17.09.2010 r. została oficjalnie otwarta nowa
hala produkcyjna przy siedzibie firmy w Wilkowicach koło Leszna.

        
 Nowa hala jest w pełni przystosowana do produkcji towarów najwyższej jakości. Budowa
podzielona została na dwa etapy: w pierwszej połowie 2009 roku oddany został do użytku
magazyn produkcyjny, a następnie rozpoczął się proces przebudowy i doposażenia hali
produkcyjnej. Wartość inwestycji wyniosła ok. 3 mln zł. W niedalekiej przyszłości planowane jest
powstanie kolejnego magazynu o powierzchni ok. 3500 m2 oraz powiększenie hali
produkcyjnej. Trwają już prace projektowe. Przewidziany termin oddania obiektu – to koniec
pierwszego półrocza 2011 r. 

         

  
    Wizualizacja docelowej wielkości zakładu produkcyjnego i magazynu firmy Arkton  
      

 Głównymi produktami wytwarzanymi w firmie są zespolone agregaty wielosprężarkowe na
bazie sprężarek semihermetycznych Bitzer.
 Należy do nich nowa seria opracowana od początku do końca w Arktonie o nazwie handlowej
„Kosmos”. 

 Jest to nowoczesna konstrukcja, która została zaprojektowana w oparciu o doświadczenie
inżynierów Berling S.A. oraz Arkton Sp. z o. o., z uwzględnieniem wielu uwag pochodzących od
firm serwisowych. Urządzenia te zostały zoptymalizowane pod kontem materiałochłonności,
wymiarów, jak również odpowiedniego doboru komponentów i ich niezawodności. Linia
„Kosmos” dostępna jest w bardzo wielu opcjach wykonania, między innymi z: odzyskiem ciepła,
szafą sterującą, przemiennikiem częstotliwości, czy w obudowie itp.

         

  
    Obecny magazyn oraz hala produkcyjna  
      

 Oferta obejmuje również zespoły sprężarkowe na bazie semihermetycznych sprężarek Bitzer w
dowolnych możliwych do wykonania konfiguracjach włącznie z agregatami zespolonymi na
bazie sprężarek dwustopniowych.
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 Arkton, to także producent zespołów sprężarkowych wykorzystujących sprężarki śrubowe.
Produkowane są tu zespolone urządzenia na sprężarkach semihermetycznych, jak i otwartych
w różnorodnych konfiguracjach oraz wersjach wyposażenia z uwzględnieniem warunków
roboczych i przeznaczenia (klimatyzacja, chłodnictwo, zamrażalnictwo). Zespoły sprężarkowe
niskotemperaturowe wyposażone w ekonomizery, kompletny układ olejowy z chłodnicą oleju
powietrzną lub wodną, montowane są na wspólnej ramie, ale również i oddzielnie. Urządzenia z
tej grupy znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym do zasilania dużych obiektów
chłodniczych, mroźniczych, tuneli szokowego mrożenia, tuneli fluidyzacyjnych i innych.

         

  
    Zaproszeni goście na uroczystość otwarcia hali mieli okazję zapoznać się z zakresem produkcji firmy Arkton wraz z poszczególnymi etapami produkcji i testowania urządzeń  
      

 Jedną z gałęzi produkcji są także wychładzacze cieczy. W ofercie znajdziemy wychładzacze
cieczy do zastosowań specjalnych, spełniające bardzo wyrafinowane wymagania co do
parametrów pracy, jak również wymiarów i innych rozwiązań technologicznych.

 Arkton produkuje również urządzenia specjalne. Są to urządzenia technologiczne znajdujące
zastosowanie np. w budowie statków i wiele innych.
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