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 Elektros paskirstymo įrangos ir metalų

apdirbimo paslaugų Užsakovams mes

siūlome kompleksinius sprendimus „iš vienų

rankų“ –nuo brėžinio iki galutinio gaminio

pristatymo klientui.

 Mūsų pagrindinis principas – būti

patikimu elektros paskirstymo įrangos

gamintoju ir metalų apdirbimo paslaugų

teikėju Lietuvos ir užsienio partneriams.

www.elektrikams.lt

http://www.elmet.lt/


APIE ĮMONĘ
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Lietuvos  inžinerijos          

pramonės asociacijos 

LINPRA narė

Vilniaus prekybos, 

pramonės ir amatų     

rūmų  narė 

Mūsų UAB OZAS pradėjo veikti 1946 metais ir ilgą laiką buvo žinoma 

kaip Vilniaus elektros konstrukcijų gamykla. 1994 metais perregistruota į 

uždarąją akcinę bendrovę.

Šiai dienai esame yra viena didžiausių ir pajėgiausių 10 - 0,4 kV elektros 

paskirstymo įrangos gamintoja ir metalų apdirbimo kokybiškų paslaugų 

teikėja  Lietuvoje.  Mūsų pagrindinė gamybinė bazė užima virš  8000 m2. 

Ją sudaro  atskiri   metalo  apdirbimo,  suvirinimo,  gaminių  surinkimo, 

miltelinio dažymo ir kiti cechai.

Metalų apdirbimą atliekame virš 50 įvairių CNC staklių, presų ir

daugeliu kitų pagalbinių įrenginių. Įmonės gaminiai atitinka tarptautinių

saugos ir kokybės standartų reikalavimus.



UAB  OZAS - VIENA  DIDŽIAUSIŲ IR  PAJĖGIAUSIŲ 
10 - 0,4 kV ELEKTROS  PASKIRSTYMO ĮRANGOS 
GAMINTOJA  LIETUVOJE

.
Mūsų gaminamos 10 - 0,4 kV elektros paskirstymo įrangos įvairovė  - daugiau  nei 300 skirtingų  gaminių. 

Mūsų  reputacija  Lietuvoje  ir užsienio šalyse  yra paremta mūsų atliekamų darbų aukščiausia kokybe ir  
gaminių  konkurencingomis  kainomis.

Mes  gaminame įrangą  su  Užsakovų  pageidaujamais konkrečių  gamintojų montažiniais  komponentais.

Mūsų Elektros Paskirstymo Įranga:

Modulinės, karkasinės ir kitos transformatorinės;

Vidutinės įtampos įrenginiai;

Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai :

Tranzitinės kabelių spintos;
Tranzitinės kabelių spintos  su apskaita;
Įvadinės apskaitos spintos;
Daugiabučio namo laiptinės spintos; 
Apšvietimo valdymo spintos;
Automatikos spintos;
Reaktyviosios galios kompensavimo įrenginiai  RGKĮ;

Kiti elektros paskirstymo įrenginiai.
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Mūsų elektros paskirstymo įrangos Užsakovai dirba  energetikos, ryšių, dujų 
ir naftos perdirbimo pramonėje. Taip pat statybų, automobilių ir geležinkelių 
kelių infrastruktūros plėtros sektoriuose, ir t.t.

UAB OZAS pajėgus nedelsiant gaminti gaminius pagal užsakymus vienetais 
ir serijomis – nuo pačių įvairiausių modulinių transformatorinių pastočių iki   
sudėtingų  gaminių  pagal  Užsakovo pateiktus ypatingus reikalavimus.
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UAB OZAS  - METALŲ  APDIRBIMO  AUKŠTOS 
KOKYBĖS  PASLAUGŲ TEIKĖJA
Metalų apdirbimą atliekame virš 50 įvairių CNC staklių, presų ir daugeliu kitų pagalbinių įrenginių.

Gaminame įrangą ir detales iš karštai ir šaltai valcuoto plieno, cinkuotos skardos, aliuminio,
nerūdijančiojo plieno ir kitų specialiomis charakteristikomis pasižyminčių metalų lydinių. Didžioji
dauguma metalo gaminių gaminama iš 0,3mm – 20,0mm storio ir 1500mm x 3000mm matmenų įvairių
metalų lakšto. Per mėnesį apdirbame daugiau nei 100 tonų tokių įvairių metalų lakštų.

Mūsų  sertifikuota metalų Defektoskopijos laboratorija akredituota nustatyti  visų  tipų  potencialiai 
pavojingų   įrenginių,   kitų  įrenginių   bei  metalinių  konstrukcijų   suvirintųjų   sujungimų defektus 
radiografiniu ir ultragarsiniu  metodais, metalų  storio matavimą  ultragarsu,  ir t.t.

Mūsų Metalų Apdirbimo Paslaugos:
Metalo lakšto pjovimas lazeriu;

Metalo lakšto pjovimas  dujomis ir plazma;

Metalo lakšto lankstymas;

Metalo lakšto valcavimas;

 Štampavimas;

 Tekinimas;

 Gręžimas;

 Suvirinimas;

Miltelinis ir “šlapias” dažymas.
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UAB OZAS teikia metalų apdirbimo paslaugas itin palankiomis sąlygomis.

Mūsų metalinių dirbinių įvairovė   – nuo  erdvinių konstrukcijų apžvalgos 
bokštams iki  mažų detalių iš įvairių metalų ir jų lydinių. Tai  ir  preciziškos 
detalės medicininės bei maisto gaminimo įrangos pramonei. Tai ir įvairiausi 
funkciniai gaminiai,  ir dekoratyviniai metaliniai elementai baldų pramonei.
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Gamybos   vadovas
+370 69804788

tomas@elektrikams.lt

Pardavimai

+370 69551424

ozas@elektrikams.lt

UAB “OZAS”

Žariju g. 4, LT-02300

Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas: 121914345

PVM mok. kodas: LT219143417

DUNS numeris: 647450902 

+ 370 5 2640247
info@elektrikams.lt
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Komercijos direktorius
+370 68653808

komercija@elektrikams.lt

http://www.elektrikams.lt/

