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Et omfangsrikt program av produkter og komponenter er nødvendig for trykkluftforsyningen.
KAESER tilbyr en omfattende produktprofil med mindre stempelkompressorer, med skruekompressorer inntil 450 kW,
med systemer for bearbeiding av trykkluft, med tjenester for å velge det riktige produktet og spesielt også for energisparing.

Din partner for
trykkluftsystemløsninger

Vi kan levere trykkluft til deg med systemet vårt SIGMA-Air-Utility, og du trenger bare å betale for luften uten noen
investeringer.

Vårt omfattende leveringsprogram:
Skruekompressorer inntil 450 kW med
energisparende SIGMA PROFIL

Vakuum-skrueanlegg inntil 30 kW

Trykkluft- og
kondensatbehandlingssystemer

Energisparende trykkluft-styringssystemer
for trykkluftstasjoner med inntil
16 kompressorer.

Mobile og stasjonære
stempelkompressorer inntil 45 kW

Transportable byggekompressorer inntil
230 kW

Høytrykkskompressorer

Vi er til for våre kunder, vi vil hjelpe deg og gi deg råd.
Benytt deg av dette, gratis og uten forpliktelser...

KAESER Kompressorer AS
Verpetveien 38 – 1540 Vestby – Tlf. 64 98 34 00 – Faks 64 98 34 01
www.kaeser.com – E-post: info.norway@kaeser.com

P-1660NOR/09 med forbehold om tekniske endringer!

Blåsere inntil 200 kW med
OMEGA PROFIL

KAESER KOMPRESSOREN GmbH
Basert på 90 års erfaring er KAESER
KOMPRESSOREN GmbH i dag blitt en verdensledende produsent av kompressorer og leverandør av trykkluftsystemer.

For kompressorer tilbyr Kaeser en moderne
styringsteknologi, som både gir et betydelig
bidrag til å spare energi, og som tjener til å
beskytte miljøet.

Målet er alltid teknologisk lederskap, kvalitet og
service. Dette målet når vi med 2 000 engasjerte,
høyt kvalifiserte medarbeidere, støttet av de mest
moderne maskiner og produksjonsmetoder ved
våre fabrikker i Coburg, Gera og Lyon, i tillegg
til over 1 000 medarbeiderne som arbeider med
engineering og service i 40 avdelinger over hele
verden.

Det store uavhengige familieselskapet blir ledet
av diplom-økonomiingeniør Thomas Kaeser. I
årtier har vi hatt miljøet i fokus og for oss er det
naturlig å ha en strategi som sier:

Våre konstruktører utvikler nye
produkter ved hjelp elektroniske
DAK-systemer.

I vårt nye forsknings- og utviklingssenter
blir produktene våre kontinuerlig forbedret ved hjelp av moderne prøverigger
og måleinstrumenter av høy klasse.

- Mer trykkluft med mindre energi

Verktøymaskiner med høy ytelse
freser SIGMA PROFILENE.

I tillegg utvikler ingeniørene våre
fortløpende nye kompressorer
ut fra de mest moderne teknologiske
prinsipper.
Produksjonssenter transportable
kompressorer

Forsknings- og
utviklingssenter

Produksjonssenter
skruekompressorer

Profilene blir slipt med
diamantslipeskiver til en
nøyaktighet på en 1000-dels mm.

Logistikksenter

Logistikksenter

Kvaliteten blir kontinuerlig
kontrollert automatisk med
meget nøyaktige målemaskiner.

Produksjonssenter
tjenesteytelser

Bedriftsledelse
Markedsføring
Salg
Konstruksjon

Produksjonssenter
skruekompressorer

Produksjonssenter
stempelkompressorer

Før forsendelsen blir det gjennomført grundige tester.

KAESER – Din partner for effektive
trykkluftsystemløsninger
I dag er det behov for trykkluft i alle produserende virksomheter. Vi har et omfattende produktspekter som gjør det mulig å tilby kundene
produkter nøyaktig tilpasset deres behov.
Vi utarbeider forslag til riktig kompressor og
bistår med installasjonen. Vi gir råd og veiledning
slik at du kan oppnå et optimalisert energiforbruk.

I tillegg kan vi sørge for at investeringene dine
blir mindre ved at du kun betaler for den trykkluften som forbrukes (trykkluft til fast pris).

Skrueblokker

Dette gjør vi ved å stille et komplett anlegg til
disposisjon inkludert vedlikehold.

- Optimal væskeinnsprøyting

- Presisjonsfremstilling av rotorer
med SIGMA PROFIL

- Nøyaktig dimensjonert trykkog innsugingstverrsnitt

Stempelblokker
- Sylinderhoder med ribber for
optimal kjøling
- Korrosjonsbestandige
ventilplater

Mobilair
Rotasjonsblåsere

- Lavt støynivå

Rotorblokker
Håndverkerprogram

- Effektive OMEGA PROFIL
rotorer med
- stabilt vridningsstivt hus

SIGMA AIR UTILITY

- automatisk smøring av drivverket

Dental
Vi tilbyr våre kunder
et stort energisparingspotensiale ved hjelp av våre trykkluftsystemer.
A. Ved analyse av trykkluftutnyttelsen (ADA)
Industrielle trykkluftstasjoner med
væskekjølte og oljefrie skruekompressorer

Boostere og
høytrykkskompressorer
Trykkluftstyringer

B. Med energisparesystemet
(KESS)
C. Med styringssystemet
SIGMA AIR MANAGER,
for optimal energisparing

Analyse – Optimering –
Systemløsning

Analyser, planlegg og realiser energisparing – med
KAESER

Fordi trykkluftbehovet varierer fra bedrift
til bedrift, utarbeider KAESER en eksakt
behovsprofil for hvert enkelt brukstilfelle,
for deretter å tilby en individuell tilpasset
trykkluftssystemløsning.

Virkelig trykkluftforbruk
Først defineres behovet: Med
analysen av trykkluftutnyttelsen (ADA) kan KAESERs
fagfolk fastlegge status og
faktiske forhold for dagens
trykkluftforsyning.

Maksimalt trykkluftforbruk
Forbruksprofil

Båndbredde
trykkluftforbruk

Minimums trykkluftforbruk

Gammel trykkluftstasjon –
høyt energiforbruk

Nytt trykkluftsystem –lavt
energiforbruk

Realistisk energisparing
Analyse- og beregningsverktøyet ADA og KESS som er
utviklet av KAESER,
gir realistiske opplysninger
om de energisparinger som
kan oppnås med de tilbudte
løsningene.

ADA 30

ADA 20

ADA 10

Måleutstyr

DAK-planlegging
Allerede før den første
kompressoren er installert,
kan kunden ta sin fremtidige
trykkluftstasjon i øyesyn:

Analyse av
måleverdiene
Energibesparelse
ADA-sammenligningsmåling
gammel trykkluftstasjon,
ny trykkluftstasjon

DAK-planleggingen tillater
nøyaktig tilpasning til de lokale
forhold.

Før

Etter

Vedlikehold

Totalservice

Sikkerhet og verdibevaring av
trykkluftstasjonen

Alt inkludert

• Produkt- og intervallavhengig vedlikehold
inklusive inspeksjon.

• Produkt- og intervallavhengig vedlikehold
inklusive inspeksjon og funksjonsnødvendige
reparasjoner.

• Kontroll, og hvis nødvendig etterjustering
av funksjons- og sikkerhetsrelevante komponenter.

• Testing, kontroll og om nødvendig etterjustering av funksjons- og sikkerhetsrelevante
komponenter.

• Komplett servicedokumentasjon.

• Komplett servicedokumentasjon

• Planlegging og avstemming av vedlikeholdsterminer; vedlikeholdsintervall 3000 driftstimer årlig.

• Planlegging og avstemming av vedlikeholdsterminer.

• Inkluderer skifte og levering av kjølevæske,
kjølevæskefilter, luftfilter, forfiltermatte samt
arbeid i forbindelse med dette.

o Alle forbruksmidler og vedlikeholdsdeler,
samt miljøriktig fjerning av det som byttes ut.

• Individuell fastpris inklusive:

• Muligheter for fast beregning av arbeidsutgifter samt reise- og overnattingsutgifter.

o Alle deler som må skiftes ut periodisk (for
eksempel servicesett, kileremmer, koblinger,
motorlager, slangeforbindelser).

• 10% rabatt på vedlikeholdsdeler og reservedeler som ikke inngår i avtalen.

o Alle funksjonsnødvendige reservedeler (for
eksempel skrueenhet, motor, kjøler).

• Utskiftede forbruksmidler og vedlikeholdsdeler fjernes etter ønske på miljøriktig måte.

o Nødvendige arbeidsutgifter, reise- og overnattingsutgifter.

• Avtalen kan til enhver tid sies opp, dersom
dette er ønskelig.
• Våre normale garantivilkår utvides til å være
3 år eller 9000 driftstimer, avhengig av hvilken situasjonsom inntrer først. (Gjelder kun
nye maskiner fra leveringsdato).

Totalservice tegnes for 5 år.
(Gjelder kun nye maskiner fra leveringsdato).

For oljefrie maskiner gjelder egne avtaler.

En vedlikeholdsavtale bevarer både driftssikkerheten, den høye effektiviteten og den
gunstige driftsøkonomien for trykkluftstasjonen gjennom hele brukstiden.

Vi tilbyr et landsdekkende servicenett med
autoriserte serviceteknikere.

Trykkluftforsyning –
økonomisk og pålitelig
KAESER
trykkluftstasjoner
For større bedrifter blir det installert
sentrale trykkluftstasjoner, som våre ingeniører tilpasser etter kundes behov og
som også hjelper til ved installasjonen.
I kombinasjon med flere større anlegg
har vi allerede installert stasjoner med
inntil 4 000 kW ytelse.
Stasjonene gir deg en sikker og trygg
trykkluftforsyning i mange år, også fordi
KAESER har 24-timers service.
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KAESER - vi er i
nærheten av deg
Trykkluftforsyning – økonomisk og pålitelig
Vi hjelper våre kunder med høy tilgjengelighet for trykkluftforsyningen.
Åtte salgskontorer i nærheten av deg har rådgivende ingeniører, teknikere
for kundeservice og et serviceverksted.
Det betyr at vi alltid raskt kan være til din disposisjon ved problemer med
trykkluftstasjonen.

Fabrikken i Gera

Referanser:

KAESER – hjemme over hele verden
Som en av de største kompressorprodusentene er KAESER representert over hele verden. I over 90 land garanterer datterselskaper og partnere at trykkluftbrukere kan benytte seg av de mest moderne, pålitelige og økonomiske trykkluftsystemer.
Erfarne ingeniører tilbyr omfattende rådgivning og utvikler individuelle, energieffektive løsninger for alle bruksområder for
trykkluft. KAESER-konsernets globale datanettverk gjør vår samlede know-how tilgjengelig for alle brukere, uansett hvor på
kloden de måtte befinne seg.
I tillegg sikrer den høykompetente serviceorganisasjonen, som også er tilknyttet det globale nettverket,
størst mulig tilgjengelighet over hele verden for alle KAESER-produktene.
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