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Dmuchawy walcowe
serie BB-HB

z profilem OMEGA
wydajność 0,59 do 160 m³/min, nadciśnienie 1000 mbar, próżnia do 500 mbar

KAESER KOMPRESSOREN –
Wytwórca dmuchaw walcowych
o światowej renomie
Dmuchawy walcowe KAESER KOMPRESSOREN są wykorzystywane
między innymi do ekonomicznego, bezolejowego transportu gazów, pneumatycznego podawania materiałów sypkich, przy uzdatnianiu wód (napowietrzanie komór ściekowych, płukaniu filtrów), w procesie homogenizacji cieczy,
dla doprowadzania powietrza do kotłów grzewczych oraz w wielu innych
zastosowaniach.

Firma KAESER KOMPRESSOREN została założona w 1919 roku jako warsztaty budowy maszyn.
Przełomem na drodze do osiągnięcia pozycji wiodącego producenta sprężarek był rok 1948, kiedy
to pierwsze sprężarki tłokowe opuściły zakłady w
Coburgu.
Kolejnym punktem zwrotnym w historii firmy okazało się stworzenie w latach 70-tych bloku sprężarki
śrubowej o profilu SIGMA ,czego skutkiem było
wejście do grupy producentów systemów sprężonego powietrza o światowej renomie.

Ścieki

W roku 1991 KAESER KOMPRESSOREN przejęło
zakłady Gera Kompressorenwerke - producenta
sprężarek i dmuchaw walcowych o ponad 100letniej tradycji.

Przemysł

Przemysł farmaceutyczny

Chemia

Napoje

Budownictwo

Transport

Gazy

Właśnie w Turyngii rozpoczęto w 1993 r. produkcję
nowo skonstruowanego bloku OMEGA dmuchawy
walcowej, która dzisiaj eksportowana jest do prawie
wszystkich krajów świata.
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Profil OMEGA dmuchawy z przyszłością
Blok trzyskrzydełkowy
Dzięki minimalnej pulsacji tłoczonego strumienia gazu, trójłopatkowe
dmuchawy walcowe szczególnie nadają się do zastosowań, w których
konieczne jest uniknięcie drgań rezonansowych, na przykład w rurociągach cienkościennych lub w przypadku gdy chodzi o jak najniższy poziom
hałasu na wydmuchu. Dzięki niezwykle precyzyjnemu procesowi produkcyjnemu profilu OMEGA, dmuchawy trójłopatkowe posiadają nadzwyczaj
wysoką efektywność energetyczną.

Sposób działania dmuchawy
walcowej KAESER KOMPRESSOREN
Dzięki rotacji wirników powietrze zamykane jest po
stronie ssącej między wirnikiem a obudową
1

2

3

4

Jakość Made in Germany

Krzywe pulsacji profili OMEGA
Pulsacje dmuchaw dwu- i trzyskrzydełkowych przy nadciśnieniu 500 mbar
Ciśnienie absolutne (mbar)

(rys. 1 , 2 lewy wirnik) i przesyłane, bez wewnętrznego sprężania na stronę tłoczenia. Komora tłoczenia
uszczelniana jest bezolejowo, wyłącznie dzięki zachowaniu minimalnej szczeliny między wirnikiem a obudową. Im dokładniej wykonany jest tłok i obudowa i im
skuteczniejsze jest to uszczelnienie, tym wyższa jest
sprawność objętościowa i tym niższa jest temperatura
powietrza na wyjściu. Obie wartości wpływają pozytywnie na trwałość dmuchawy. Wraz z postępującym
obrotem wierzchołek wirnika osiąga, w przypadku
dmuchaw trójłopatkowych, początek wgłębienia mimośrodowego obudowy. Ten tak zwany kanał rozrządu napełnienia, służy stopniowemu wyrównywaniu
ciśnienia między zamkniętym powietrzem zasysanym,
a powietrzem wpływającym od strony tłoczenia (rys.
3 lewy wirnik). Dzięki temu wersja trzyskrzydełkowa
wykazuje w porównaniu do dwuskrzydełkowej znacznie niższe pulsacje. Natomiast w przypadku dmuchaw
dwułopatkowych powietrze dostaje się gwałtownie
od strony tłocznej do komory tłoczenia. Ostatecznie
powietrze zostaje wypchnięte do przyłączonej sieci
pneumatycznej, pokonując opory przepływu (rys. 4 ).

Dmuchawy walcowe KAESER KOMPRESSOREN posiadają jakość
„Made in Germany”. Bloki i wirniki wykonujemy sami według najwyższych
standardów. Najnowocześniejsze techniki pomiarowe gwarantują zachowanie stałej jakości.
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Trwały blok,

Odpowiednio dopasowane
łożyska
Łożyska wałeczkowe przenoszą w 100%
działającą na wirniki, stale zmieniającą
się siłę sprężonego medium, bez występujących w przypadku łożysk kulowych
niekorzystnych efektów. Dzięki temu uzyskuje się nawet dziesięciokrotnie dłuższy
czas eksploatacji w stosunku do łożysk
tradycyjnych.

inteligentne rozwiązania szczegółów

Wytrzymała konstrukcja

Precyzyjna synchronizacja

Nasze wieloletnie doświadczenie w konstrukcji sprężarek i intensywne badania
znalazły odzwierciedlenie w konstrukcji
bloku dmuchawy. Jego głównymi cechami
są wysoka efektywność i trwałość.

Zębate koła sterujące o uzębieniu
prostym i najwyższej klasie wykonania 5f21, są ważnym czynnikiem szczelności
bloku i przyczyniają się w istotny sposób
do jego wysokiej sprawności.

Prawie wszystkie bloki dmuchaw dostępne są w wersjach z wirnikami dwu- lub
trzyskrzydełkowymi.
Każda seria bloków KAESER
KOMPRESSOREN jest przeznaczona do
pracy przy nadciśnieniu do 1000 mbar.
Dzięki temu dla każdego rodzaju zastosowania można wybrać najmniejszy i najbardziej efektywny blok. Jest to korzystne nie
tylko z punktu widzenia potrzeb inwestycyjnych, ale również dlatego, że obniża
koszty eksploatacyjne. Mniejsze, szybsze
dmuchawy pracują na ogół w sposób
bardziej ekonomiczny. Ma to pozytywny
wpływ na trwałość poszczególnych komponentów.

Stabilne wirniki
Spokojna, pozbawiona drgań praca wirników jest zapewniona poprzez wysoką
dokładność wyważenia (Q 2.5) oraz
wykonanie wirników wraz z końcówkami
wału jako jeden element. Szczyt wirnika
ze zintegrowaną listwą uszczelniającą
powoduje odporność bloku na zanieczyszczenia powietrza zasysanego i krótkotrwałe przeciążenia termiczne.

Precyzyjny proces wytwarzania
Najnowocześniejsze, sterowane numerycznie obrabiarki
szlifują profile wirników i kół zębatych z dokładnością do jednej
tysięcznej milimetra. Minimalna szczelina pomiędzy szczytem
wirnika i obudową gwarantuje bardzo wysoki stopień skuteczności, poprzez niskie straty strumienia zwrotnego. Korzystne
parametry termiczne bloku umożliwiają uzyskanie temperatury
sprężania powietrza do 160°C. W celu zapewnienia stałej
wysokiej jakości, wszystkie obudowy i wirniki są kontrolowane
pod względem dopuszczalnych tolerancji.

Uszczelnienie
o wysokiej trwałości
Seryjnie stosowane są uszczelnienia labiryntowe z kanałami
odprężającymi pomiędzy
komorami roboczą i olejową.

Solidna obudowa bloku
Struktura żeber bloku, odlewanego
jako jeden element, gwarantuje
jego wysoką odporność na skręcanie przy jednoczesnym najlepszym
odprowadzaniu ciepła.

Optymalne
smarowanie
Tarcze rozbryzgowe na każdym
końcu wału gwarantują równomierne pokrycie wszystkich
powierzchni łożysk i kół zębatych
środkiem smarującym.
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Dmuchawa COMPACT –
znaczna oszczędność kosztów

Dmuchawy
Kaeser KOMPRESSOREN
- innowacyjne rozwiązania

Niezawodna praca
wirników
Ciśnienie do 1000 mbar(nadc.), temperatura bloku do 160°C, szeroki zakres regulacji przy silniku ze zmienną regulacją
obrotów, dokładność wyważenia wirnika
Q 2.5 jak w przypadku wirników turbin
zapewnia spokojną pracę, dłuższą
żywotność i niskie nakłady konserwacyjne.

Szybka kontrola oleju
Duże, dobrze widoczne wzierniki
umożliwiają natychmiastową szybką
kontrolę poziomu oleju.

Wprowadzona w 2000 roku przez firmę KAESER
KOMPRESSOREN seria dmuchaw COMPACT po
raz pierwszy dawała możliwość ustawiania urządzeń tego typu bezpośrednio koło siebie. Zwrócono
także baczną uwagę na niskie koszty pracy i obsługi jak też proste uruchomienie i bezpieczeństwo
– wysokowydajne silniki, trwałe bloki i funkcjonalne
elementy eksploatacyjne.
Najnowsze rozwiązania: dmuchawa ze zintegrowanym sterowaniem i przetwornikiem częstotliwości,
względnie rozrusznikiem gwiazda - trójkąt wychodzą naprzeciw projektantom i wykonawcom
instalacji. Dzięki temu istotnie redukują się nakłady
poniesione na planowanie, montaż, dokumentację
oraz certyfikację.

Czujniki
Rozbudowany zestaw czujników
i przełączników umożliwiających nadzór ciśnień, temperatur, obrotów, stanu
oleju i filtra gwarantuje niezawodność
pracy dmuchawy i umożliwia zdalny
nadzór oraz wizualizację stanu pracy.

Rodzina dmuchaw COMPACT

OMEGA CONTROL

– Średnica przyłączy od NW 50 do NW 250
– Wydajność od 1,5 do 93 m³/min
– Ciśnienie robocze od -500 do 1000 mbar(nadc.)

OMEGA CONTROL nadzoruje
parametry pracy, wyświetla zgłoszenia w formie tekstowej, komunikuje
się ze sterowaniem nadrzędnym
(SIGMA AIR MANAGER) oraz
systemami informatycznymi.

Automatyka napinania
pasków
Optymalne naciągnięcie pasków,
dzięki dobremu współczynnikowi
przenoszenia siły, zapewnia niskie
koszty energii i obsługi.
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Efektywność na najmniejszej
powierzchni

Niskie zapotrzebowanie
na powierzchnię
ustawczą

Niskie koszty energii

koszty obsługi

W wypadku całkowitych kosztów eksploatacji dmuchaw walcowych na pierwszym
miejscu stoją koszty energetyczne.
Jeszcze jednym powodem, aby zdecydować się na dmuchawy KAESER
KOMPRESSOREN jest ich szczególna
energooszczędność uzyskiwana dzięki
zastosowaniu bloków z wysoce efektywnym profilem OMEGA oraz seryjnemu
instalowaniu silników elektrycznych klasy
„EU EFF 1“ (wysoki współczynnik skuteczności).

Doprowadzenie powietrza

koszty zakupu

koszty energii elektrycznej
oszczędność energii

wylot

powietrze chłodzące

Powietrze procesowe i chłodzące zasysane jest z otoczenia poza obudową
dzwiękochłonną. Poprawia to nie tylko
sprawność silnika, ale prowadzi także przy takiej samej mocy napędu do
podwyższenia efektywnego przepływu
masowego (Nm³), przy niskim specyficznym poborze mocy.

Innowacyjna konstrukcja umożliwia
prowadzenie wszystkich prac
obsługowo-nastawczych z przodu,
względnie od góry dmuchawy.
Konstrukcja dmuchaw COMPACT
pozwala na instalacje szeregową,
bezpośrednio jedna obok drugiej.
Wszystkie zawory umieszczone
są na agregacie. Podłączenia
rurociągów i otwory wentylacyjne
znajdują się wyłącznie na tylnej
ściance obudowy. Tym sposobem
istnieje możliwość ustawienia obok
siebie większej ilości dmuchaw
typu COMPACT.

Niski poziom pulsacji i
hałasu
W wypadku dmuchaw KAESER
KOMPRESSOREN celem działań wyciszających jest nie tylko zmniejszenie
hałasu samego urządzenia, ale także
spokojny przepływ powietrza procesowego, którego drgania mogą prowadzić
do hałasu generowanego w przewodach.
Trzyłopatkowe wirniki dmuchaw
COMPACT obniżają istotnie jego pulsacje. Powstający hałas tłumiony jest też
w szerokopasmowych adsorpcyjnych tłumikach z odpornym na wysokie
temperatury i zużycie wypełnieniem z wełny mineralnej Trevira®.

Posadowienie na zewnątrz

Dostępne z przodu
– Napinacz pasków i wskaźnik napięcia pasków (osłona w większych
dmuchawach jest dzielona)
– Kontrola i wymiana filtra ssania
– Listwa zacisków silnika
– Króćce spustu i napełniania olejem, kontrolka poziomu oleju

Dmuchawy KAESER KOMPRESSOREN
można łatwo niedużym nakładem kosztów
przystosować do pracy na zewnątrz. Konstrukcja osłon otworów wentylacyjnych
jest odporna na deszcz, zapobiega przedostawaniu się śniegu do wnętrza oraz
powoduje dalsze zmniejszenie poziomu
emitowanego hałasu.
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Wydajne

Energooszczędne silniki
Silniki EFF 1 (IP 55 z klasą izolacji F) ze
swoim wysokim współczynnikiem mocy,
zapewniają najwyższą opłacalność agregatów dmuchawowych, a jednocześnie
emitują mniej ciepła w porównaniu do
silników innego typu.

i energooszczędne

Uniwersalna koncepcja

Automatyczny naciąg
pasków

Wszystkie agregaty mogą być wyposażone
w zależności od potrzeb w dwułopatkowe lub
trójłopatkowe bloki dmuchaw.

Wahacz silnika ze sprężyną napinającą
zapewnia, niezależnie od wagi silnika,
automatyczne napinanie pasków, a dzięki
temu stały, wysoki współczynnik przeniesienia mocy. Obniża to koszty obsługi.

Dmuchawy KAESER KOMPRESSOREN pozwalają na przełączanie bezpośrednio na miejscu
pracy z trybu tłoczenia na tryb ssania bez ponoszenia wysokich nakładów. Adsorpcyjne tłumiki
dźwięków nadają się od razu do użytku z dmuchawami o regulowanej prędkości obrotowej z przetwornicą częstotliwości.
W dmuchawach nie jest wymagane zastosowanie
dodatkowego wyciszenia orurowania oraz uzgadniania zakresu czestotliwości rezonansowych
drgań.

Łatwiejsza wymiana oleju
Olej przekładniowy spuszczany jest
z przewodu umieszczonego koło drzwi
obudowy bez zbędnych prac demontażowych.

Łatwa konserwacja

Odciążenie rozruchowe

Niezależny wentylator

Drzwi w osłonie dźwiękoszczelnej zapewniają wygodny dostęp
dla wykonywania wszystkich prac związanych z konserwacją,
takich jak kontrola i wymiana filtrów oraz oleju albo napinanie
pasów klinowych.

Opcjonalnie montowany zawór rozruchowy znajduje się pod obudową
dzwiękochłonną.

Oddzielny silnik wentylatora
obudowy wyciszającej gwarantuje stałe, najbardziej optymalne
chłodzenie, szczególnie dla
pracy z regulacją obrotów.

Efektywny system
powietrza chłodzącego
Wlot powietrza z zewnątrz bezpośrednio na silnik i króciec zasysania powietrza procesowego zapewnia optymalne
chłodzenie. W efekcie osiągana jest
maksymalna sprawność przy wysokim
obciążeniu.
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Wykonania specjalne
i agregaty dla wszelkich zastosowań
Dmuchawy podciśnieniowe z chłodzeniem wstępnym
(typ OMEGA PV)
– zastosowanie w zakresie próżni niskiej do 100 mbar (abs) wzgl.
900 mbar podciśnienia
– wydajność do 120 m³/min
– szczególnie przeznaczone dla stacji centralnej próżni
(np. przemysł papierniczy)
– chłodzenie bloku z dodatkowym poborem powietrza chłodzącego
z zewnątrz (niebieska strzałka)

Walcowe pompy próżniowe
WVC
– do zastosowań w zakresie niskiej próżni
– wydajność zasysania do 6 800 m³/h
– suche sprężanie
– przeznaczone szczególnie dla stanowisk
pompowych w połączeniu z pompą wstępną
dla podwyższenia zdolności zasysania
i podciśnienia.

Dmuchawy odporne na korozję
(typ OMEGA B)
– wirniki i obudowa bloku ze stopu odlewniczego z dodatkami
chromu i niklu

Dmuchawy gazoszczelne

– dostępne specjalne wewnętrzne uszczelnienie bloku

Na przykład do przesyłania mieszanki azotowej w zamkniętym obwodzie,
gdzie należy zredukować do minimum wszelkie nieszczelności.

– przeznaczony m.in. do sprężania pary wodnej
Uszczelnienie
wału napędowego
z pierścieniami ślizgowymi
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Bogate wyposażenie dmuchaw
KAESER KOMPRESSOREN

Sterują maksymalnie
16 dmuchawami
System zarządzania sprężonym powietrzem SIGMA AIR MANAGER zależnie
od wykonania koordynuje pracę 4, 8 lub
16 dmuchaw w jednej stacji i zapewnia
ich równomierne obciążenie.

Dla każdego zakresu
zastosowań

Panel sterowania
W szafce są umieszczone: układ rozruchowy gwiazda - trójkąt (z możliwością
zdalnego sterowania), sterowanie wentylatora obudowy wyciszającej, licznik
czasu pracy i KAESER CONTROL,
interfejs serwisowy.

Różne zastosowania dmuchaw walcowych wymagają uzdatnionego powietrza.
Przykładem mogą tu być termoczułe
materiały sypkie lub sklejające
się w podwyższonej wilgotności.
Problemy sprawiać mogą również
zanieczyszczenia powietrza roboczego
wywoływane przez cząstki znajdujące
się w otoczeniu. Dla tych oraz dla wielu
innych przypadków firma KAESER
KOMPRESSOREN oferuje bogatą paletę
modeli chłodnic, osuszaczy oraz filtrów,
jak również bogate doświadczenie czołowego dostawcy systemowego, pozwalające na optymalne dopasowanie wszystkich
komponentów wytwarzania oraz uzdatniania sprężonego powietrza. Różnorodność
wariantów układu sterowania pozwala
ponadto na dopasowanie wydajności
stacji dmuchaw do konkretnego zapotrzebowania powietrza.

Regulator obrotów typu
OFC
Przetwornice częstotliwości pozwalają na
bezstopniowe sterowanie obrotów dmuchaw i na regulację ciśnienia (przy zastosowaniu czujnika ciśnienia). Jednostka
sterująca koordynuje pracę przetwornicy
częstotliwości i agregatu dmuchawy.
Sygnały wejściowe/wyjściowe, jak też
połączenia magistralą Profibus, oferują
szeroki wachlarz zastosowań.

Osuszanie

Chłodzenie

Filtrowanie

Wymiennik ciepła

Klimat pracy...

Przy pomocy osuszaczy absorpcyjnych lub osuszaczy chłodniczych
możliwe jest osiągnięcie wymaganego stopnia wilgotności (punktu rosy)
powietrza roboczego.

Efektywne chłodnice wylotowe
typu ACA uzyskują, przy optymalnym utrzymaniu poziomu ciśnienia,
spadek temperatury do 30°C przy
temp. otoczenia +20°C.

Zgodny z wymaganiami zastosowania stopień czystości powietrza zapewniają filtry na króćcu
ssącym lub tłoczącym.

Za pomocą zintegrowanego
w systemie wymiennika odzysku
ciepła można znacznie ochłodzić
powietrze procesowe, także przy
wysokich temperaturach otoczenia.

... zapewniają dopasowane
elementy jak żaluzje przeciwdeszczowe, wentylatory i tłumiki
dźwięku na wlocie/wylocie.
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Nowoczesna produkcja,
najwyższa jakość
Obróbka
wirników

Innowacyjne produkty
wysokiej klasy

Podczas końcowego szlifowania wirników szlifierki
profilowe CNC pracują
w zakresach dokładności
mikronowych.

Stałe badania i ciągły rozwój zapewniają techniczną przewagę produktów
firmy KAESER KOMPRESSOREN.
W ten sposób powstają dmuchawy
o najwyższej efektywności ekonomicznej, łatwości konserwacji i niezawodności.

Pomiary i kontrola
W celu zapewnienia stałej jakości mierzymy bardzo dokładnie
wszystkie obudowy bloków i wirniki
na dotrzymanie dopuszczalnych
tolerancji.

Obróbka obudowy
Podobnie jak wirniki także obudowy bloków dmuchaw walcowych są
produkowane przez firmę KAESER
KOMPRESSOREN w nowoczesnych,
klimatyzowanych centrach obróbki CNC, które zapewniają wysoką
jakość.

Powlekanie
üproszkowe
Obudowy wyciszające
otrzymują wysokiej jakości
wykończenie w przyjaznym
dla środowiska procesie
powlekania proszkowego.
Utwardzane w temperaturze 180°C powierzchnie są
odporne na uszkodzenia
i korozję.

Elastyczna produkcja
Krótki czas oczekiwania na dostawę,
spełnianie indywidualnych życzeń
klienta i najwyższa jakość to wynik
nowoczesnego, elastycznego procesu produkcyjnego.

Stacja kontrolna

Pewność nade wszystko

Przed zabudową do agregatu każdy blok dmuchawy
podlega ruchowi próbnemu
pod maksymalnym obciążeniem.

W chwili wydawania zamówionego
produktu optymalizowane są w fabryce wszystkie ustawienia, jak np. położenie i napięcie pasków klinowych.
Jednocześnie bloki dmuchaw są
napełniane olejem przekładniowym.
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Dla każdego zastosowania
oferujemy odpowiednią dmuchawę
Gospodarka wodna
Przy napowietrzaniu zbiorników
ściekowych i płukaniu filtrów istotne
są takie cechy dmuchaw walcowych
jak: niezawodność przy dużej wydajności, niskie pulsacje, niski poziom
hałasu i wysoka sprawność energetyczna.

Dmuchawa dobrana
komputerowo
Dla każdego punktu eksploatacji oferowanych jest szereg różnych dmuchaw
KEASER KOMPRESSOREN (patrz
zestawienie wydajności).
Każda dmuchawa może pracować
z nadciśnieniem roboczym do 1000
mbar. Dzięki temu często można uniknąć
konieczności wymiany dmuchawy.

Powietrze nadmuchowe

Rozwiązanie takie nie tylko redukuje
koszty inwestycyjne, ale przede wszystkim obniża koszty bieżące. Mniejsze,
szybciej pracujące dmuchawy prawie
zawsze działają w sposób bardziej ekonomiczny. Dodatkowo, są one od strony
ssania silniej chłodzone, co przedłuża
ich żywotność i wymaga mniejszego
chłodzenia przy pracy z materiałami czułymi na wpływ wysokiej temperatury.

Dmuchawy jako centralne,
ekonomiczne urządzenia zasilające
powietrzem nadmuchowym lub
chłodzącym. Systemy zarządzania
stacją dmuchaw KAESER
KOMPRESSOREN koordynują użycie
kilku agregatów.

Dla inżynierów planistów oraz klientów
firma KAESER KOMPRESSOREN opracowała program, przy pomocy którego
można szybko znaleźć dla każdego zastosowania typ dmuchawy zapewniający
najbardziej ekonomiczną eksploatację
oraz spełniający wymagania klienta.

Transport pneumatyczny
Dmuchawy walcowe dostarczają
„siłę napędową“ dla transportu proszków i granulatów (także w atmosferze azotowej) w trybie tłoczenia lub
ssania.

Przegląd mocy
Dmuchawa
3-skrzydełkowa

max. ciśnienie

HB 1600 PI
HB 1300 PI
HB 950 C
FB 790 C
FB 620 C
FB 440 C
EB 420 C
EB 290 C
DB 236 C
DB 166 C
CB 131 C
CB 111 C
BB		 88 C
BB 		 68 C
BB 		 52 C

0,8
1,0
1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
1,0
1,0
1,0

max. wydajność (m³/h)

Zastosowania mobilne
Dmuchawy walcowe znajdują
zastosowanie w trybie tłoczenia
i ssania w przewoźnych instalacjach
mieszających, jak też pojazdach silosowych i maszynach drogowych.
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Zawsze blisko klienta: Światowa sieć dystrybucji i serwisu KAESER KOMPRESSOREN
Obecność na całym świecie
KAESER KOMPRESSOREN jest reprezentowany
na całym świecie. Oddziały i firmy partnerskie dają
gwarancję, że w 90 krajach użytkownicy dmuchaw
mogą stosować niezawodne instalacje.
Doświadczeni konsultanci i inżynierowie oferują
szeroką informację dotyczącą zastosowań dmuchaw
walcowych.

Serwis bez granic

Globalna sieć komputerowa międzynarodowej grupy
KAESER KOMPRESSOREN umożliwia klientom
z całego świata dostęp do know-how firmy oraz
informacji o jej działalności.

Firma KAESER KOMPRESSOREN jest
obecna na całym świecie. Doświadczeni
doradcy i inżynierowie oferują kompleksowe porady i rozwiązania we wszystkich
dziedzinach stosowania dmuchaw. Dobrze zorganizowana sieć serwisowa gwarantuje najlepszą dostępność wszystkich
produktów KAESER KOMPRESSOREN.

Ważną sprawą jest również gwarancja wysoce wykwalifikowanej, także połączonej siecią informatyczną, organizacji serwisowej umożliwiającej najlepszy
dostęp do produktów KAESER KOMPRESSOREN.
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Główne zakłady KAESER KOMPRESSOREN w Coburgu
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www.kaeser.com

KAESER KOMPRESSOREN
– na całym świecie

KAESER KOMPRESSOREN, jako jeden z wiodących producentów sprężarek i dostawców systemów sprężonego powietrza, jest
obecny na całym świecie. W 90 krajach oddziały i firmy partnerskie gwarantują użytkownikom dostarczenie najnowocześniejszych,
efektywnych oraz niezawodnych instalacji wytwarzających i uzdatniających sprężone powietrze.

KAESER Kompressoren Sp. z o.o.
ul. Taneczna 82 – 02-829 - Warszawa – Telefon 22 322-86-65 – Fax 22 322-86-66
www.kaeser.com – e-mail: info.poland@kaeser.com
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Doświadczeni pracownicy oferują szeroką pomoc także w opracowaniu indywidualnych energooszczędnych rozwiązań
dla wszystkich dziedzin zastosowania sprężonego powietrza. Światowa sieć informatyczna, obejmująca całą międzynarodową
grupę KAESER KOMPRESSOREN, pozwala z każdego miejsca na kuli ziemskiej, na dostęp do rozwiązań tego systemowego
dostawcy.
Wykwalifikowana organizacja serwisowa KAESER KOMPRESSOREN gwarantuje najlepszy dostęp do wszystkich produktów
firmy.

