GRUNDFOS CASE STORY

Міжнародний аеропорт
"Бориспіль"
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є найбільшим і
найпотужнішим в Україні. Він забезпечує близько 65%
авіаційних пасажирських перевезень України, і щороку
обслуговує понад 8 млн. пасажирів.
«Бориспіль» вдало розташований на перетині багатьох
повітряних трас, що поєднують Азію з Європою та Америкою.
Близько 50 національних та зарубіжних авіакомпаній
здійснюють з «Борисполя» перевезення пасажирів та
вантажів за понад 100 регулярними маршрутами.
Аеропорт має дві злітно-посадкові смуги та три пасажирських
термінали. Технічні можливості аеродрому аеропорту
«Бориспіль» залишаються унікальними для України, країн
СНД та Східної Європи. Злітно-посадкова смуга довжиною
4000 м і шириною 60м дозволяє приймати повітряні судна всіх
типів цілодобово, в тому числі в умовах обмеженої видимості.
«Бориспіль» є також єдиним аеропортом України, з якого
виконуються трансконтинентальні рейси.
У&nbsp;червні 2012 року в аеропорту відкрито найбільший
та найсучасніший в Україні термінальний комплекс —
пасажирський термінал «D». «Бориспіль» став першим в
державі оператором, що надає повний спектр хендлінгових
послуг. В аеропорту розроблено та реалізовано унікальний
проект — офіційну служба «Sky Taxi», яка гарантує безпеку
та якість обслуговування пасажирів.
Розвиток головного аеропорту країни свідчить про позитивну
динаміку в авіаційній галузі. Ми розвиваємо інфраструктуру,
залучаємо нові авіакомпанії, збільшуємо пасажиропотік,
покращуємо якість обслуговування. Ми прагнемо того, щоб
візитна картка країни створювала перше — обов’язково
позитивне — враження про нашу державу.
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Related Products
EF
Насоси EF спроектовані для відведення стічних вод (за
виключенням каналізації з туалетів) з приватних будинків

TP, TPE
Для кондиціювання повітря та опалення у промислових
спорудах.

UPS
Повна серія циркуляційних насосів з трьома
швидкостями, доступних у виконанні з 50 Гц та з 60 Гц.

NK, NKG, NKE, NKGE
Компанія Grundfos пропонує майже необмежений
асортимент насосів з однобічним всмоктуванням з
довгою муфтою (NK).

NB, NBG, NBE, NBGE
Повна серія несамовсмоктуючих одноступінчатих
відцентрових спіральних насосів.

CR
Багатоступінчасті насоси для підвищення тиску у низці
сфер застосування

