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SIGMA AIR UTILITY
Betala bara för tryckluften
Föreställ dig att din nya tryckluftsförsörjning inte kostar ett öre: du behöver varken använda eget eller lånat
kapital, samtidigt som du får ett toppmodernt system, både tekniskt och ur energisynpunkt. Tryckluftsförsörjningen säkerställs permanent, och varken underhåll eller skötsel kräver ekonomiska resurser eller humankapital ur
företaget. Låter det bra? Det är bra. Läs själv så får du se!

Kompromisslöst positivt
Du behöver inget eget kraftverk för energiförsörjningen. Varför skulle du då vilja försämra din egenkapitalkvot genom att investera i en komplett tryckluftsförsörjning? Välj istället SIGMA AIR UTILITY
från KAESER – vi tillverkar, installerar och sköter
tryckluftssystemet. Och du får stora fördelar av detta:
pålitlig tryckluftsförsörjning med maximal energieffektivitet och tydlig kostnadstransparens.

Allt från en kunnig leverantör
Tryckluft är ett alltför viktigt produktionsmedel för att
överlåta tillverkningen av den till andra än specialister
med hög kompetens. Det hybrida kraftpaketet från
KAESER KOMPRESSORER är skräddarsytt: Avslutningsvis erbjuder KAESER inte bara tjänster som
är helt anpassade efter specialiserade tryckluftsexperter. Som kompressortillverkare och leverantör
av tryckluftssystem tillverkar KAESER även ”hårdvara"-kompressorer, tryckluftberedningssystem och
toppmoderna tryckluftshanteringssystem – med den
internationellt erkända kvalitetsmärkningen ”made in
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Germany”. KAESER:s teleservice, logistikcentret och
ett omfattande servicenät ökar tillgången på tryckluft
ytterligare. Allt hör ihop.

Transparent och pålitligt
Den som köper tryckluft istället för en kompressorstation får maximal kostnadstransparens. Istället för
komplexa blandningsberäkningar betalar du ett fast
pris per kubikmeter tryckluft som fastställs i långtidsavtal. Grundpriset under avtalsperioden täcker både
anläggnings- och driftkostnaderna, samt grundkostnaderna för tryckluft. För extra tryckluftsleveranser
gäller ett individuellt fastställt pris som även det regleras i avtalet.

Den permanenta ledningsut
maningen:
”Rörliga kostnader istället för
fasta”
Företag bör höja andelen rörliga kostnader i förhållande till de fasta kostnaderna. Det skyddar företagen
mot kraftiga försämringar i rörelsemarginalen och
likviditeten i kristider med försämrad omsättning.
Därigenom säkrar företagsledningen bl.a. företagets
överlevnad i kristider.
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Den intelligenta formen av säker
och effektiv tryckluftsförsörjning

Skräddarsytt:
Modulbaserad systemlösning

Så mycket är säkert: optimal till
gång till tryckluft

Individuellt anpassad efter de konkreta kraven.
Exceptionellt stor projektrutin och nyckelfärdiga
lösningar.

SIGMA AIR UTILITY-tryckluftsförsörjning levereras
och servas av KAESER. Vi konstruerar, tillverkar, installerar och servar alla komponenter samt optimerar
hela systemet. Resultatet: tryckluftsförsörjning med
maximal tillgänglighet.

SIGMA AIR UTILITY: mycket mer än
leasing och fullservice

Räntebonus tack vare högre egen
kapitalkvot

Vi tar hand om allting: Inte bara drift och underhåll,
utan vi tar även ansvar för att systemet alltid drivs
enligt lagstiftningen och att föreskrifterna efterlevs.

I motsats till en investering i en ny egen- eller bankfinansierad tryckluftsförsörjning påverkar SIGMA AIR
UTILITY inte din egenkapitalkvot: bra för företagets
värdering och för att minimera räntorna.
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Vi ﬁnns över hela världen
KAESER KOMPRESSOREN är en av världens största
tillverkare och leverantörer av kompressorer, tryckluftsoch blåssystem och ﬁnns över hela världen.
I över 140 länder levererar egna dotterbolag och samarbetsföretag toppmoderna, effektiva och pålitliga tryckluftsanläggningar och blåsmaskiner till användarna.
Yrkeserfarna konsulter och ingenjörer erbjuder omfattande rådgivning och utvecklar individuella, energieffektiva
lösningar för alla användningsområden inom tryckluft och
blåsmaskiner. Den internationella KAESER-gruppens
datornätverk gör systemleverantörens kunskaper
tillgängliga för alla kunder över hela världen.

KAESER Kompressorer AB

Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30 – Fax: 08-630 10 65
E-Mail: info.sweden@kaeser.com – www.kaeser.com
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Den högt kvaliﬁcerade, globala försäljnings- och serviceorganisationen garanterar inte bara optimal effektivitet
utan också högsta möjliga tillgänglighet för alla KAESER
produkter och tjänster.

