Historie firmy
Firma PEG byla založena v květnu 1990 jako fyzická osoba, ale roce 1992 se
přetransformovala na společnost s ručením omezeným. Zakládající členové byli
Ing. Rudolf Gric, CSc., Ing. Václav Adámek a Ing. Petr Gric.
Jednatelé pracovali před založením firmy v elektrotechnickém oboru, kde na
dodavatelských zakázkách pro tuzemské a zahraniční zákazníky získali bohaté
zkušenosti v oblasti výkonové elektrotechniky, elektrických pohonů a regulace.
Po vzniku měla firma PEG kancelář a dílnu v Praze Michli, v roce 1994
rozšířila firma své dílenské prostory o dílnu a sklad v Praze na Libuši. V roce 1997
zakoupila PEG spol. s r.o. pozemek s objektem "Balenka" v areálu bývalé ČKD
Elektrotechniky v Praze - Vysočanech, kde sídlí dodnes. Díky tomuto objektu bývalé
výrobně-vývojové základny má nyní firma PEG vynikající podmínky pro výrobní,
servisní a zkušební činnost.

Naši partneři
Firma PEG vyvíjí svoje aktivity nejenom v České republice, ale i na Slovensku
a v okolních státech.
V roce 1993 navázala naše firma komerční styky s francouzskou firmou
OLDHAM, renomovaným světovým výrobcem staničních baterií a od roku 1995 se
stala přímým zástupcem OLDHAM v ČR. V roce 1999 – 2000, po vzniku koncernu
EnerSys, se stala zástupcem koncernu EnerSys (dříve Hawker) v ČR. V nabídce má
kompletní sortiment staničních baterií všech koncernových výrobců.
Od roku 2004 je PEG s.r.o. technickým a komerčním zástupcem italského
výrobce staniční, trakčních a startovacích baterií, firmy FAAM. Ve svém sortimentu
má veškeré typy staničních baterií této firmy.
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V roce 1994 jsme navázali spolupráci s dánskou firmou Danfoss – špičkou
mezi výrobci frekvenčních měničů. V roce 2007 byla založena sesterská firma PEG
spol. s r.o. – PEG Drives s.r.o., která se specializuje na aplikace s regulovanými
pohony malých a středních výkonů právě se zařízeními Danfoss.

Oblasti působení
Nabízíme návrh, výrobu, montáž, dodávku řešení a servisní činnost pro
standardní i speciální aplikace v širokém rozsahu naší působnosti.
Hlavní oblasti působení
Automatizace

Záskokové automaty
Vizualizační a řídící systémy

Výkonová elektronika, pohony
a regulace

Regulované pohony
Speciální regulátory
Usměrňovače
Střídače
Stejnosměrné měniče
Střídavé měniče
Budiče
Ochrany

DC systémy

Nabíječe
Staniční baterie
Diagnostika staničních baterií

Kompenzace a filtrace

Kompenzace nn
Kompenzace vn

Projekční a poradenská činnost

Standardní zařízení
Kusová výroba
Speciální aplikace
Rekonstrukce
Periodické a výchozí revize
Servisní činnost
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Firma PEG s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s firmou Eaton Elektrotechnika
(dříve Moeller) v oblasti automatizace a automatizačních systémů. Jsme
systémovým partnerem firmy Eaton Elektrotechnika, jsme tedy držitelem platné
licence pro propagaci, technickou podporu, projektování, prodej a servis produktů
průmyslové automatizace.

