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Az Ön partnere
a sűrített levegő
technikában

KAESER KOMPRESSOREN
• Sűrített levegő rendszer gyártó több évtizedes tapasztalattal a
kompresszorok előállítása, a sűrített levegő vezérlőrendszerek
létrehozása, valamint az ügyfelek egyedi igényei szerint kifejlesztett
komplett sűrített levegő megoldások kidolgozása terén
• Kiváló minőségű termékek széles választéka a legkülönbözőbb
alkalmazásokhoz az ipar és a kereskedelem területén
• Analizáló és tervezőeszközök jelentős energiamegtakarítások
eléréséhez új kompresszorállomások létrehozása, valamint meglévő
hálózatok optimalizálása esetére

KAESER KOMPRESSOREN Kft.
Központi iroda: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.: (23)-445-300 - Fax: (23)-445-301
Területi képviseletek: 3900 Szerencs, Rákóczi út 114. - Tel.: (47)-560-132 - Fax: (47)-361-252
9027 Győr, Budai u. 2./I. em. - Tel.: (96)-519-085 - Fax: (96)-519-086
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• A világ számos országában aktív vállalkozás kiváló szervizhálózattal és előnyös szolgáltatásokkal

KAESER KOMPRESSOREN –
az anyavállalat
Az 1919-ben gépgyártóműhelyként alapított KAESER KOMPRESSOREN GmbH. ma a kompresszorok és sűrített
levegős rendszerek egyik világviszonylatban is vezető gyártója.
Mintegy 3000 elkötelezett és jól képzett alkalmazott dolgozik az észak-bajorországi Coburgban, a thüringiai Gerában és a franciaországi Lyonban található üzemekben a csavar- és dugattyús kompresszorok, a vákuumberendezések, a mobilkompresszorok,
a forgódugattyús fúvók, a sűrített levegő tartályok, -szárítók és -szűrők, a kompresszor- és felülrendelt vezérlések, valamint a
hővisszanyerő és kondenzátumelőkészítő rendszerek gyártásán.

A korszerű kutatóés fejlesztőközpont

A KAESER KOMPRESSOREN a legmodernebb információs technológia felhasználásával vezető szerepet játszik a vezérléstechnikában, ami mind az üzemeltető, mind pedig a környezet számára számos előnnyel jár. A világ számos országában jelenlévő és
minőségi termékeiről ismert családi vállalkozást Dipl.-Ing. Carl Kaeser és fia, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Kaeser vezeti.
Az új termékek tesztelése a legmodernebb berendezések
segítségével történik

Mobilkompresszor
gyártócsarnok

A 2004-ben megnyitott új disztribúciós
központ ...

Ügyvezetés
Marketing
Értékesítés
Tervezőrészleg

Kutató- és
fejlesztőközpont

Csavarkompresszor
gyártócsarnok

Logisztikai központ
Logisztikai központ

... többek között
egy kezelő nélküli
szállítórendszerrel ...

Ügyfélszolgálat
és műhelyek

Dugattyús kompresszor
gyártócsarnok

... gyorsítja meg a
termékek kiszállítását az ügyfelek
részére.
Csavarkompresszor
gyártócsarnok

KAESER – az Ön partnere a
sűrített levegő technikában

A kompresszorgyártás
bizalom dolga.
Ezért támaszkodik a
KAESER kizárólag
az általa a sűrítőblokkok előállításában
több évtized folyamán megszerzett
tapasztalatra és
szakértelemre.

A sűrített levegő egyike a legsokoldalúbb és leghatékonyabb energiahordozóknak
– de csak ha a teljes rendszer megfelelően megtervezett! Azt hogy ez így legyen, a
KAESER KOMPRESSOREN, mint a komplett sűrített levegő rendszerek szállítója garantálja.
A rendszerek alapját a kiváló minőségű csavar- és dugattyús kompresszorok, mobilkompresszorok, forgódugattyús fúvók és előkészítő komponensek, valamint ezeknek az ipari számítógépeken
alapuló felülrendelt vezérlőrendszerekkel - mint pl. a SIGMA AIR MANAGER - történő együttes,
összehangolt működése jelenti - mindig az adott felhasználó konkrét igényeihez igazítva.

Csavarsűrítőblokkok
és rotorok a rendkívül energiatakarékos, saját fejlesztésű
SIGMA-PROFIL-lal,

Mobilkompresszorok

Forgódugattyús fúvók

SIGMA AIR UTILITY

Dugattyús kompresszor blokkok és
dugattyúk
Kisipari kompresszorok

vagy forgódugatytyús fúvóblokkok és
rotorok a KAESER
OMEGA PROFIL-lal:
A berendezések
„szíve“ minden esetben a KAESER-nél
készül: a minőség
garantálása érdekében.

Egy jövőbe mutató
megoldás: a
KAESER által kifejlesztett SIGMA AIR
MANAGER felülrendelt vezérlés gondoskodik valamennyi
- az ipari PC alapú
SIGMA CONTROL
belső vezérléssel
ellátott - kompreszszor hatékony
együttműködéséről.

Komplett ipari sűrített levegő állomások

Analízis – optimalizálás –
rendszermegoldás
Mivel a sűrített levegő fogyasztás üzemenként változik, így a KAESER szakemberei minden egyes sűrített levegő alkalmazás esetén pontos igényfelmérést
végeznek, amely az egyes vállalatok „személyreszabott“, hosszútávon legmegbízhatóbb és leggazdaságosabb sűrített levegő rendszerének alapját képezi.

Energiamegtakarítás-analízis,
tervezés és kivitelezés – a
KAESER KOMPRESSOREN-nel

A sűrített levegő
fogyasztásmérés
(ADA) szolgáltatja
az adatokat ...

Maximális sűrített levegő fogyasztás
Fogyasztási profil

Sűrített levegő
fogyasztás
sávszélesség

Minimális sűrített levegő szűkséglet

Régi kompresszorállomás –

Új kompresszorállomás –
alacsony energiafogyasztás

magas energiafogyasztás

ADA 30

ADA 20

ADA 10

... a KAESER KESS
rendszerével történő
sűrített levegő
ellátás optimalizáláshoz (KESS)

előtte
utána

Mérőeszköz
A mért értékek
kiértékelése

Energiamegtakarítás:
12 500 €/év

ADA-összehasonlító
mérés régi kompresszorál-

lomás, új kompresszorállomás

Röviden
ősszefoglalva:
„ADA + KESS“ =
megbízható és
energetikailag hatékony sűrített levegőellátás

=
ADA+KESS
rített
alacsony sű
levegő
költségek

Mindig készenlétben
az ügyfél érdekében
Legyen szó a sűrített levegő ellátásnak az ún. SIGMA AIR UTILITY-szerződés keretében történő
teljeskörű szolgáltatásáról vagy egyedi szervizszolgáltatásokról:
a KAESER KOMPRESSOREN az Ön megbízható partnere minden területen.

SIGMA AIR UTILITY
Pontosan a felhasználó üzemi követelményeihez igazított sűrített levegő ellátás beruházási- és üzemeltetési
költségek nélkül, és mindez egyedülálló költségátláthatósággal és fix köbméter-áron? Ön szerint nem
létezik ilyen? De igen: a neve SIGMA AIR UTILITY és
– természetesen – a KAESER KOMPRESSOREN-től
származik.

KAESER-szerviz –
a biztos megoldás
Annak az üzemeltetőnek, aki nem akarja kellemetlen meglepetéseknek kitenni magát, a legfontosabb amire ügyelnie kell: a KAESER eredeti alkatrészek. Az egyedi ügyféligények szerint megkötött
szervizszerződések, amelyek egy sűrített levegő
ellátórendszer valamennyi lényeges komponensére
kiterjednek, magától értetődően ezeket is tartalmazzák. KAESER KOMPRESSOREN: a hosszú távon
megbízható és gazdaságos sűrített levegő ellátás.

KAESER KOMPRESSOREN –
mindenütt az Ön közelében
Argentína

A KAESER KOMPRESSOREN Kft. az
anyacég hivatalos márkaképviseleteként
1995-ben alakult meg Magyarországon, ahol az
akkor még szinte teljesen ismeretlen német márka
mára a kompresszorpiac egyik meghatározó szereplőjévé vált. Budaörsön található modern iroda- és
raktárbázisa mellett helyi irodái működnek még Győrben
és Szerencsen is. A szervizhálózat központja szintén
Budaörsön van, emellett a nyugati országrészt Győrből
és Székesfehérvárról, a keletit pedig Kecskemétről és
Tiszafüredről szolgálja ki. A Kft. legfőbb tevékenysége a
komplett csavarkompresszor rendszerek értékesítése, amihez szorosan kapcsolódik a berendezések igény szerinti
telepítése, szerelése és üzembehelyezése. A vállalat nagy
hangsúlyt helyez továbbá az ügyfeleknél üzemelő gépek
folyamatos karbantartására és szervizelésére, így teljes
körű szolgáltatással áll az üzemeltetők rendelkezésére.
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