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НАША КОМПАНІЯ
> З 1982 РОКУ ЛІДЕР В ОБЛАСТІ ЯКІСНИХ
МЕХАНІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ АВТОГАЗОВИХ
СИСТЕМ НА ПРОПАН-БУТАНІ ТА МЕТАНІ
Компанія заснована понад 30 років тому паном
Achille Tomasetto, який разом із сім’єю керує нею і до
сьогодні. Tomasetto Achille Spa є провідною компанією
в розробці і виробництві мультиклапанів, редукторів
та інших механічних компонентів для пропанбутанових та метанових автомобільних систем.
Якість продукції Tomasetto і швидка адаптація до змін
на ринку стали ключем до успіху Tomasetto у світі.

НАШІ ПЕРЕВАГИ
> МЕХАНІКА НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ ЗА
КОНКУРЕНТНОЗДАТНОЮ ЦІНОЮ
ТА З КРАЩИМ СЕРВІСОМ ДЛЯ
НАШИХ КЛІЄНТІВ

Ми віримо в людей, очікуємо на повагу, чесність
та взаємну довіру. Ми вважаємо, що робота в
команді – це кращий спосіб досягти чудових
результатів. Ми віримо в постійне вдосконалення,
прагнучи досягти кращої ефективності у
всьому, що ми робимо. Ми віримо в клієнтів і
постачальників як партнерів, з якими ділимося
проблемами сьогоднішнього і завтрашнього
дня. Ми прагнемо бути конкретними в тому, що
ми робимо, бути надійними в виконанні наших
зобов’язань, гнучко адаптуватися до зовнішніх
умов, бути новаторами в пошуку найкращих рішень
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ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА
> ТЕХНІЧНА РОЗРОБКА ТА ПРОЕКТУВАННЯ В ЗАВОДСЬКИХ УМОВАХ
> СИСТЕМА ЯКОСТІ ISO 9001
> ВЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

Науково-дослідний відділ безперервно займається
розробкою і покращенням продуктів Tomasetto.
Модернізація проводиться за допомогою двовимірних
та тривимірних систем автоматизованого
проектування, з обов’язковим врахуванням
багаторічного досвіду роботи з пропан-бутановими та
метановими компонентами.

Наша науково-дослідна лабораторія
використовуе найжорсткіші стандарти
під час перевірки на герметичність,
механічних тестів гідравлічним тиском,
комбінованих випробувань на ударну
міцність, перевірок на час спрацювання
та хімічну сумісність, тестів на тривалість
роботи і пропускної здатності.
Саме тому система якості Tomasetto
Achille Spa відповідає всім вимогам ISO
9001.

Перевірка відповідності розмірів у
лабораторії якості проводяться за
допомогою 3D і 2D моделювання, зі
збором даних в реальному часі та
відповідною статистичною обробкою.
Замір шорсткості поверхні та аналіз
проводяться за допомогою оптичних
3D систем і 3D ЧПУ (CMM).
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НАШЕ ВИРОБНИЦТВО
> 100% ВИГОТОВЛЕНО В ІТАЛІЇ
> ВИСОКА ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
> ГНУЧКІСТЬ ТА ШВИДКІСТЬ РОБОТИ

У наших виробничих відділах
ми постійно інвестуємо кошти
в високоточні механізми та
автоматичне обладнання для
виробництва, монтажу та тестування

Всі продукти Tomasetto зібрані в
спеціалізованих відділах, організованих
відповідно до принципів бережливого
виробництва. Наші високо досвідчені
працівники завжди націлені на
забезпечення кращої якості та
надійності всіх наших продуктів

Вся механічна обробка мідних і
алюмінієвих корпусів проводиться
в заводських умовах на
верстатах з ЧПУ, що оснащені
багатошпиндельними токарними
автоматами

Тривалі відносини з нашими
італійськими постачальниками,
співраця з партнерами і
клієнтами, передові процеси
складання і випробувань,
забезпечили відповідність
продукції Tomasetto до найвищих
стандартів якості
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ПРОДУКЦІЯ ПРОПАН-БУТАН
> ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ – 1 МІЛЬЙОН МУЛЬТИКЛАПАНІВ НА РІК
> ВЕЛИКИЙ АСОРТИМЕНТ РЕДУКТОРІВ

Виробництво мультиклапанів це основний
вид діяльності компанії Tomasetto Achille.
Мультиклапани під торговою маркою
Tomasetto – ідеальне рішення для пропанбутанових балонів будь-яких виробників.
Компанія Tomasetto Achille стала лідером в
усьому світі з точки зору кількості, якості та
асортименту товару

Зовнішні заправні пристрої (з
встановленням в бампер або в бензозаправний люк) та великий вибір
адаптерів для повної комплектації
пропан-бутанового комплекту

В нашому асортименті також є
електроклапани для пропанбутану та бензину

Нещодавно на ринок випущені
форсунки, що доповнили асортимент
продукції Tomasetto Achille

Редуктори для пропан-бутану – це
один з основних продуктів нашої
компанії. Вони доступні в різних
версіях та моделях для того, щоб
задовольнити потреби всіх двигунів
та забезпечити роботу в різних
кліматичних умовах
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ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ СТИСНЕНОГО ГАЗУ
> БІЛЬШЕ 30 РОКІВ ДОСВІДУ В РОБОТІ З МЕТАНОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

Асортимент метанових трійників для
циліндричних балонів представлений
в багатьох різних версіях, з різними
клапанами безпеки та типами
з’єднань, що підходять для всіх видів
метанових балонів

Метанові заправні пристрої
виготовляються в різних варіантах
відповідно до різних стандартів
заправних пістолетів, які існують
на міжнародних ринках

Метановий клапан високого тиску
необхідний для забезпечення більшої
безпеки метанової магістралі

Форсунки також доступні для
метанових систем

Метанові редуктори розроблені компанією Tomasetto
сьогодні доступні як для систем 2-го покоління, так і
для систем з послідовним впорскуванням
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МІЖНАРОДНА ПРИСУТНІСТЬ
> ПРАЦЮЄМО БІЛЬШЕ НІЖ НА 40 РИНКАХ
> 2 ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ В ІНДІЇ ТА АРГЕНТИНІ
Наша дистриб’юторська мережа покриває більш
ніж 40 країн по всьому світу і складається з
декількох дистриб’юторів/виробників пропанбутанових та метанових автомобільних комплектів

ІНДІЯ

TOMASETTO ACHILLE INDIA Pvt. Ltd. заснована в Мумбай
в 2007 році з метою виготовлення і розповсюдження
продукції Tomasetto в Індії

АРГЕНТИНА
TECNOFABRICA Srl створена в БуеносАйресі в 2010 році з метою розробки,
виготовлення і розповсюдження метанової
продукції Tomasetto в Аргентині

УКРАЇНА

З 2014 року продукція Tomasetto представлена на українському
ринку під торговою маркою GreenGas. Це обладнання
розробляється на основі технічних рішень Tomasetto Achille з
повною адаптацією під місцеві умови експлуатації.
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1998
1989

ПЕРШИЙ МУЛЬТИКЛАПАН
ПРОПАН-БУТАН

НОВИЙ ГОЛОВНИЙ ОФІС
Перший офіс в Кастегнеро,
30 співробітників,
обіг 2 мільйони євро

Запуск виробництва
мультиклапанів MTE88 для балонів
пропан-бутан (20 співробітників)

1994

ЗАСНУВАННЯ КОМПАНІЇ

1982

виробництво метанових
редукторів 2-го покоління та
запасних частин для редукторів
пропан-бутан

БІЛЬШ НІЖ

РОКІВ ДОСВІДУ

НА ШЛЯХУ ДО СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Європейська омологація для
мультиклапана пропан-бутан MTE88

РУБІЖ

БЛИЗЬКО

МІЛЬЙОНІВ ЄВРО ОБІГУ

ПРАЦІВНИКІВ

СТРІМКЕ ЗРОСТАННЯ
Великі об’єми експорту до
Туреччини, Аргентини та
Східної Європи, розробка
мультиклапана AT02 і нового
редуктора пропан-бутан
(100 співробітників, обіг 12
мільйонів євро)

2008

2000

НОВІ ПРОЕКТИ В МЕТАНОВІЙ ПРОДУКЦІЇ
Запуск виробництва асортименту метанових клапанів
та редуктора АТ12 для метанових систем послідовного
впорскування, 130 співробітників, обіг 40 мільйонів євро

2012
2005

НОВИЙ ГОЛОВНИЙ ОФІС
ТА АЗІАТСЬКІ РИНКИ
Відкриття нинішнього головного офісу
(120 співробітників). Зростання об’ємів на
азіатських ринках, запуск виробництва
редуктора Alaska (пропан-бутан)

У СВІТІ
Обіг 47 мільйонів євро, 140 співробітників,
85% експорту на більш ніж 40 ринків
(Європа, Азія, Південна Америка)

СЬОГОДЕННЯ
БІЛЬШ НІЖ

М2 ВИРОБНИЧОЇ ПЛОЩІ

МІЛЬЙОНІВ
ПРОДАНИХ
МУЛЬТИКЛАПАНІВ

БІЛЬШ НІЖ

МІЛЬЙОНІВ
ПРОДАНИХ
РЕДУКТОРІВ

TOMASETTO ACHILLE SPA
Via del Progresso, 47/53
Castegnero (Vicenza) Italy
Тел.: +39 0444 638326
Факс: +39 0444 639367
info@tomasetto.com
www.tomasetto.com

www.greengas.it

Офіційний представник в Україні:
Авто Газ Глобал
www.autogas.in.ua
autogasmarket.ua
Головний офіс:
м. Київ, вул. Бережанська, 17
+380 (44) 5024683
Регіональні представництва:
м. Одеса
+380 (50) 3352822
м. Харків
+380 (50) 4436914
+380 (97) 0436914

