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BIBUS Baltics SIA
Mēs strādājam, lai veicinātu Jūsu izaugsmi!

Vēsturisks fotoattēls no aptuveni 1950. gada, kuru uzņēma HANS BIBUS.

Mēs esam nozares vadošais 
uzņēmums, un saviem klientiem 
piedāvājam augstas kvalitātes 
produktus un pakalpojumus. 
Mūsu panākumu atslēgas ir 
viennozīmīgi BIBUS grupas 
kompetence un mūsu darbinieku 
prasmes.

BIBUS grupa sastāv no vairāk kā 
30 meitu uzņēmumiem visā 
pasaulē ar vairāk kā 70 gadu 
uzkrātu pieredzi hidraulikas un 
pneimatikas tehnoloģijās, kā arī 
pieredzi darbā ar mehāniskajām 
komponentēm un sistēmām.

Mēs piedāvājam klientiem 
produktus un pakalpojumus 
savas galvenās kompetences 
ietvaros - hidraulisko sistēmu un 
iekārtu projektēšanu, izstrādi un 
izgatavošanu, kā arī īpašu 
komponenšu izstrādi un izgat-
avošanu.

Uzņēmums BIBUS Baltics SIA ietilpst 
ģimenes uzņēmuma BIBUS HOLDING 
AG sastāvā, kuram, savukārt kā tehni-
skās tirdzniecības uzņēmumam, ir 
vairāk kā 70 gadu pieredze pneimati-
kas un hidraulikas jomās. Kopā ar 
BIBUS grupu mēs piedāvājam pilnu 
inženiertehnisko risinājumu klāstu 
dažādām nozarēm, kas atbilst klientu 
vajadzībām un nepieciešamajam 
pielietojumam.

BIBUS Baltics SIA ir inženierpakalpojumu uzņēmums, kas nodarbojas ar 
hidraulisko, mehānisko, vides tehnoloģiju iekārtu un piederumu tirdzniecību, 
izplatīšanu un tehnisko atbalstu Baltijas valstīs: Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Mūsu mērķis uzņēmumā BIBUS 
Baltics SIA ir piegādāt mūsu klientiem 
augstākās kvalitātes produktus par 
pieņemamām cenām, tos piegādājot 
laicīgi un papildinot ar konsekventu 
pēcpārdošanas apkalpošanu un tehni-
sko atbalstu, uz kuru mūsu klienti 
vienmēr var paļauties.



Hidraulika

Filtrācija

Vides tehnoloģijas

Vārstu bloki
Hidrauliskās stacijas
Vārsti

Motori
Sūkņi

PVG vārsti

Stūres mehānismi

Elektronika
Sūkņi

Motori

Vadības ierīces un vārsti

Sūkņi
Hidrauliskās stacijas

Vārsti

Dzesēšanas ierīces

Dzesēšanas ierīces

Vārsti

Mēruzmavas

Trubu stiprinājumi

Hidrauliskie savienojumi

Diagnostika

Ātrie savienojumi 

Gaisa piedziņas un 
zobratu motori

Kompresori un 
vakuumsūkņi

Diafragmas sūkņi

Difuzori

Aquavisor® telemetrija

SBR vadības ierīces

SBR vadības ierīces ar
iebūvētiem vārstiem

CR/ MBBR vadības ierīces

Vadības kastes

Vārstu ierīces ar soļu motoriem

Filtri

Filtru elementi

Eļļas filtrācijas iekārtas

Sensori un mērīšanas 
ierīces

Filtri un filtrēšanas iekārtas
Filtru korpusi

Filtru maisi

Filtri

Filtru elementi

Filtrācijas aprīkojums

Vakuuma dehidrācijas sistēmas

Hidrauliskie filtri

Industriālie filtri

Industriālās filtrācijas iekārtas



Hidraulisko un eļļošanas sistēmu izstrādāšana un projektēšana

Hidraulisko un eļļošanas iekārtu uzstādīšana un apkope

Klientu eļļošanas aprīkojuma novērtēšana un optimizācija

Tehniskās apmācības

Vārpstas un ģeometriskā centrēšana

Mehatronika

Eļļošanas sistēmas

Pakalpojumi

Gāzes atsperes (nerūsējošā 
tērauda, alumīnija, slēdzamas, 
vilces)
Amortizatori
Lineārie aktuātori

Drošības vārpstas

Automātiskās un pneimatiskās 
vārpstas

Stieber
Warner electric
Wichita clutch

Stromag

Twiflex

Drošības mala, kontaktbamperi, 
drošības paklājis

Drošības releji

Signālu pārraides sistēmas

Vadības piedziņas ierīces

Tschan, Gerwah un 
Ringfeder sajūgi un 
stiprinājuma mehānismi

Treileru aprīkojums

Gumijas profili un citi 
izstrādājumi

Intelektuālais interfeiss
Drošības sensori
Līmeņa sensori
Citi sensori

Lineārie aktuātori

Kontrolieri

Rokas vadības pultis

 

Elektriskās piedziņas 
riteņi un vadība

Vārpstas un ģeometriskās centrēšanas aprīkojums

Centralizētās eļļošanas sistēmas



INDUSTRIJAS

Lauksaimniecība Celulozes un papīra rūpniecība Kokapstrāde 

Iepakojuma materiālu ražošana Enerģijas ražošana Jūrniecība

Mežsaimniecība Pārtika un dzērieni

Gāze un nafta Transports

Farmācija

Metālapstrāde un iekārtas



 
  

 

 

 BIBUS Baltics SIA

BIBUS Baltics SIA 
Kleistu iela 24  
LV-1067 RIGA
 LATVIA

Tālrunis: +371 67 630 501

info@bibusbaltics.eu 
www.bibusbaltics.eu
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BIBUS citās valstīs


