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Ledare

Svåra tider kräver
hopp, vilja och handling

Michael Brask
VD Kaeser Sverige

Sedan 2020 har vi ställts inför utmaningar som påverkar oss
med en intensitet och snabbhet som vi inte har upplevt på mer
än 70 år.
COVID-19, störningar i leveranskedjan, flaskhalsar i transportkapacitet, flaskhalsar i leveranser av råvaror, olja och gas, klimatkatastrofer, kostnadsexplosioner för energi, inflation i okänd
skala och krig i mitten av Europa. Varje person, varje företag
och varje organisation påverkas negativt av dessa utmaningar.
Vi får dock inte glömma att dagens värld är den bästa av alla
världar som vi har historisk kunskap om: aldrig tidigare har det
funnits så mycket välstånd, så lite hunger, så bra sjukvård, så
mycket sysselsättning och så mycket utbildning. Det betyder
inte att dagens värld är perfekt, tvärtom finns det fortfarande
mycket att göra överallt för att göra världen ännu bättre än den
är i dag.
Så länge människor har existerat har de gång på gång visat att
de kan hitta lösningar och därmed behärska alla utmaningar
i nuet och i framtiden när de kommer samman, nätverkar och
kommunicerar med varandra, utbyter idéer och delar på arbete
och arbetsuppgifter.

Vi behöver hopp och självförtroende för att kunna lita på vår
förmåga och motståndskraft. Vi måste vilja lösa problemen
och ha modet att ta saken i egna händer och agera, även
om vi känner till riskerna.
Vi bör vända vår tveksamhet och rädsla till mod och ta itu
med uppgifterna på ett hållbart och målmedvetet sätt: Företag, medarbetare, politik, fackföreningar och varje enskild
person.
Framtiden är öppen och oförutsägbar. Allt kan hända – det
goda och det onda. Vi har alla ett ansvar att göra vårt bästa
för att göra framtiden bättre än nuet.
Låt oss betrakta alla kriser som en stor möjlighet för en mer
innovativ, framgångsrik och bättre värld.
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Ny tryckluftstation för maximal tillförlitlighet

Avlasta miljön –
Vinn energi
Återvinningsföretaget mbH i Hamburg, ett företag inom Indaver-koncernen, är en av de första
leverantörerna att fokusera på kontrollerad högtemperatursförbränning av särskilda och industriella avfall
och är den första förbränningsanläggningen inom den här kategorin i Tyskland som varit pionjär inom
miljövänlig industriell deponering sedan 1971. Än i dag gäller deras miljö- och kvalitetsnormer som
riktmärke för branschen.

Högtemperaturförbränning är kärnverksamheten i det högpresterande avfallsåtervinningsföretaget mbH i Hamburg. Efter
den omfattande renoveringen på 1990-talet
är förbränningsanläggningen för farligt avfall en av världens största och modernaste i
sitt slag. I dag kan upp till 159 000 ton avfall
bortskaffas varje år. Den resulterande spillvärmen leds in i fjärrvärmenätet i Hamburg
via ett angränsande värmekraftverk. På
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så sätt försörjs upp till 30 000 hushåll med
spillvärme från förbränningen.

Från avfall till energi
Högtemperaturförbränning är en noggrant
kontrollerad process, till vilken ett genomarbetat rökgasreningssystem är anslutet
i enlighet med de senaste standarderna.
Systemet körs 24 timmar om dygnet, sju
dagar i veckan. Den består av två identis-

ka, ömsesidigt oberoende förbränningsledningar som växelvis kontrolleras och underhålls. Var och en av de två linjerna har
sitt eget rökgasreningssystem nedströms.
Optimala förbränningsförhållanden och effektiv rökgasrening minskar utsläppen från
anläggningen till ett minimum. Dessa ligger
inte bara under gränsvärdena i den tyska
federala lagen om immissionskontroll, utan
även betydligt under de strängare specifi-

kationerna från Hamburgs tillståndsmyndighet. Kärnan i respektive förbränningsledning är en tolv meter lång roterugn, som
sakta roterar runt sin egen axel, cirkulerar
avfallet och därmed säkerställer fullständig förbränning. Medan slagg ackumuleras
svalnar i vattenbadet, passerar rökgaserna
in i efterbränningskammaren. Eventuella
återstående organiska föreningar, såsom
dioxiner och furaner, förstörs här. I spillvärmepannan avger rökgasen då större delen
av sin värme för att producera överhettad
ånga som matas in i det lokala fjärrvärmenätet. En elektrostatisk utfällare rengör den
nedkylda gasen från damm. Olika våtrengöringssteg separerar sedan ut tungmetaller, väteklorid och svaveldioxid.

Bästa tillgängliga teknik
I förbränningsanläggningen används tryck-

luften bland annat för att transportera avfall
via tryckluftsmembranpumpar, transporterar flygaska från pannan och e-filtret, ser till
att avfallet finfördelas i röret och efterbränningskammaren och spelar en viktig roll för
säkerhetslåsning av anläggningen, som
skulle stänga av vid ett tryck på mindre än
3,8 bar. Thomas Pöthe (produktionschef)
sammanfattar: ”Om ingen tryckluft fanns
tillgänglig ens tillfälligt, kunde vi inte längre
driva förbränningen och anläggningen skulle gå ur drift. Därför är tryckluftsförsörjningens absoluta tillförlitlighet ett absolut måste.” Det här villkoret uppfylldes inte längre
av den gamla stationen, som delvis var
från renoveringsåret 1997 och delvis från
2014. ”Det fanns problem med att möta
efterfrågan när det krävdes underhåll och
den gradvisa utbyggnaden pressade så
småningom de två äldre 160 kW-kompressorerna till sina gränser”, säger Lars Schubert, ansvarig för underhåll och kapitalförvaltning. När fler tryckluftsmembranpumpar
användes under 2018 till följd av byggandet
av den nya tankanläggningen och tryck-

luftsförbrukningen ökade igen, blev det tydligt att tiden var mogen att förnya tryckluftsstationen. Myndighetens krav innefattar
skyldigheten att använda ”bästa tillgängliga
teknik” och därför kontaktade AVG Hamburg KAESERs fältservice. ADA-analysen
(Air Demand Analysis) visade att det för
närvarande krävs en tryckluftsvolym på tre
gånger 30 m³/min vid ett tryck på ca 7,0 bar.
Den nya stationen måste dock utformas
på ett sådant sätt att den inte bara täcker den nuvarande efterfrågan utan också
ger utrymme för framtida utveckling. Den
nya KAESER tryckluftsstationen togs i drift
2021. För att skapa de bästa förutsättningarna i fråga om utrymme byggdes till och
med en ny hall för detta ändamål. I dag
säkerställer fyra DSDX 305-skruvkompressorer (max. arbetstryck 8,5 bar) en tillförlitlig tryckluftsförsörjning, medan två ener-

gieffektiva HYBRITEC DTI 668-902-torkar
tar hand om tryckluftsbehandlingen av de
nya och, i vissa fall, fortfarande existerande gamla kompressorerna. Hela systemet
övervakas och styrs av den maskinövergripande styrningen SIGMA AIR MANAGER
4.0. Eftersom systemets tillförlitlighet är av
största vikt fäster Thomas Pöthe och hans
kollega Lars Schubert också stor betydelse
vid underhåll och service och sammanfattar
nöjt: ”Vi är mycket nöjda med den höga tekniska standarden, den effektiva supporten
och den pålitliga KAESER-servicen.”

Vänster bild:
Sugstation med nedströms
tryckluftsmembranpumpar.
Höger bild:
Kärnan i respektive förbränningsledning
är en 12 meter lång roterugn.

Vi är mycket nöjda med den höga
tekniska standarden och den tillförlitliga
KAESER Servicen.
(Thomas Pöthe, produktionschef AVG Hamburg)
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Italiensk jästspecialist förlitar sig på turboblåsmaskin från KAESER

Jäst från Florens

För tusentals år sedan i det gamla Egypten och Kina producerade människor medvetet jäst. På medeltiden fanns till och med yrket jästbryggare, vilka odlade och förökade jästen i bryggerierna. På 1800-talet
utvecklades de första industriella processerna för produktion av bagerijäst. Den florentinska jästspecialisten ZEUS IBA producerar jäst med stor kärlek till tradition och djup kompetens på området modern produktionsteknik.

I hjärtat av Florens, bara 20 minuter med
cykel från Basilica di Santa Maria Novella
och Palazzo Pitti, ligger ZEUS IBA. Familjeföretaget, som fortfarande drivs av
familjen Grechi, startades på 1950-talet.
Då producerade man fruktgelatin och geleringssocker, som kort därefter följdes av
de första stegen mot industriell produktion
av bagerijäst, som har varit den viktigaste produkten sedan 1980-talet. En viktig
milstolpe var samriskföretaget 2016 med
LALLEMAND, en världsomspännande tillverkare av industrijäst för bageriprodukter.
Den 100-procentiga anknytningen till Lallemand-koncernen, som har funnits sedan
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2020, gjorde det möjligt för det familjeägda
bolaget, som fortsätter att ha starka rötter i
sin tradition, att öppna sig mot nya, globala
marknader.

Den mirakulösa förökningen
Bagerijäst, som den florentinska jästspecialisten ZEUS IBA producerar industriellt,
framställs genom odling av en naturligt förekommande, mikroskopiskt liten, encellig
svamp med en elliptisk form, som tillhör
släktet Saccharomyces cerevisiae.
I princip är syftet att multiplicera en stam av
dessa jästceller, den så kallade renodlade
jästen, tills önskad mängd bagerijäst pro-

duceras. Under idealiska temperatur- och
näringsförhållanden kan flera ton bagerijäst
odlas på mindre än en dag genom jäsning
från 2 gram renodlad jäst från laboratoriet.
Tillförseln av näringsämnen (melass från
sockerbetor, fosfor och kväveföreningar)
och processförhållandena (temperatur, tid,
fuktighet) är avgörande för slutproduktens
egenskaper och kvalitet. Eftersom jäsningen kan ske både anaerobt och aerobt krävs
det stor kunskap för att förverkliga de enskilda produktionsstegen, eftersom skillnaden är fin mellan de två typerna av jäsningar. Med tillsats av rätt mängd av rätt ämnen
i rätt ögonblick kan jästspecialisten styra

Avgörande är de
höga energibesparingarna och
underhållsfri drift av systemen.
(Alessio Piccini, underhålls- och processäkerhet, ZEUS IBA, Florens)

processen i önskad riktning, så att bakjäst
och inte alkohol produceras som slutprodukt. Produktionen av bagerijäst sker huvudsakligen under aeroba förhållanden, vilket är anledningen till att den kontrollerade
tillförseln av atmosfäriskt syre är ett viktigt
element. Detta införs i näringslösningen i
stora mängder under noggrann kontroll av
de senaste elektroniska instrumenten.

På den säkra sidan
Före bytet 2016 pumpades luften för dessa
ventilationsprocesser av sju blåsmaskiner
från olika tillverkare. Jästspecialisten hade
problem som buller, hög vattenförbrukning
och höga kostnader, inklusive permanent,
omfattande underhåll och oljebyte. ”Driften
var också allt annat än bekväm, eftersom
systemen var tvungna att slås på och av
manuellt och styrdes analogt”, påminner
Alessio Piccini, ansvarig för underhåll och
processäkerhet. ”Dessutom har de gamla
systemen upprepade gånger haft problem
med reglerventilerna. Dessutom var typen
av verksamhet totalt sett inte särskilt effek-

tiv.” År 2016 stod det äntligen klart att det
fanns ett akut behov av åtgärder på detta
område.
Lösningen i form av KAESER-turboblåsmaskinen PillAerator lovade stora förbättringar. Eftersom dessa system är magnetiskt
monterade arbetar de helt utan kontakt
och smörjmedel och därmed också helt
utan slitage. Olje- och lagerbyte är inte
nödvändigt. Dessutom förväntades betydande energibesparingar till följd av den
nya tekniken. Men man ville vara på den
säkra sidan. Som test bör därför endast en
turboblåsmaskin ersätta ett befintligt, äldre
system under två månader. Alessio Piccini
hade blivit nyfiken och blev inte besviken.
Resultatet överträffade hans förväntningar:
Kaeser turboblåsmaskin visade en mätbar
energibesparing på 25 procent. Detta var
startsignalen för hela stationens förnyelse.
Idag används tio PillAerator LP 8000-turboblåsmaskiner från KAESER för
att leverera luft till de sex jäsningsenheterna. Alessio
Piccini är mycket nöjd:

Med turboblåsmaskinerna LP 8000 kunde
kostnadsbesparingar på ca 25 procent
uppnås.

GSE är det statliga företag som främjar och
stöder användningen av förnybara energikällor i Italien.

1

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: ZEUS IBA S.R.L., Firenze

”Med de nya blåsmaskinerna minskar vi vår
totala energiförbrukning med 30 procent
och sparar cirka 0,5 MWh per år jämfört
med de gamla systemen. Den minskade
energiförbrukningen har gjort det möjligt
för ZEUS att dra nytta av de så kallade
TEE-certifikaten
(energieffektivitetscertifikat), som görs tillgängliga av GSE1 för
exemplariska företag. På så sätt bidrar
KAESER-turboblåsmaskinen
PillAerator
dubbelt till företagets kostnadslättnad.
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Monumentskydd med moderna byggkompressorer

För att kyrkan skall
förbli i byn
Mitt i Transsylvanien, i den rumänska byn Geoagiu, står idag
det troligen äldsta medeltida
kapellet i Rumänien. Arkeologen
Gheorghe Petrov ägnade mer
än ett decennium från början
av 1990-talet åt frågan när det
faktiskt byggdes. Under utgrävningsarbetet grävde han och
hans team mer än 200 gravar,
varav de äldsta går tillbaka till
kung Ladislau I (1077–1095)
och kung Coloman I Cărturarul
(1095–1116).

Det romanska kapellet i Geoagiu är en av
de äldsta religiösa byggnaderna i Rumänien. Den exakta byggtiden är okänd, men
enligt de arkeologiska fynden, särskilt gravarna, som ligger på kyrkogården och vars
anor går tillbaka till åren runt 1100 e.Kr.,
måste kyrkan ha existerat redan i slutet av
1000-talet. Kapell rotundan användes som
kyrka fram till slutet av 1500-talet, då den
nya kyrkan (Biserica Reformata) stod färdig
i anslutning till den på kyrkogården.
Idag är byggnaden fortfarande hem för en
värdefull piporgel tillverkad av den berömda
orgelbyggaren István Kolonics. Intressant
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Bild till höger: Tryckluft krävs för drift av olika specialhjälpmedel för fasadrestaurering.
Bild nedan: Exteriören har många delar som
påminner om den romerska historien.

är att kyrkan har många element som påminner om romersk historia, både in- och
utvändigt, såsom statyerna av två lejon direkt vid kyrkportalen, som förmodligen är ex
voto-statyer för läkning av de sjuka som använde de närliggande termiska baden. Till
höger om ingången finns en basrelief som
föreställer halvguden Herkules, dyrkad av
de romerska soldaterna, och precis bredvid ett gravmonument med porträtt av en
romersk kvinna.

Stora utmaningar

Byggarbetsplatshjältar
”Made in Germany”
Tryckluft krävs för att driva de olika specialutrustningarna för fasadrestaurering. Den
driver all utrustning, såsom dammsugare,
högtrycksrengöringsmedel,
kolsyreisradiatorer, vattenstrålar, ångrengöringsme-

del, etc. För att kunna förse den mångsidiga utrustningen med tryckluft förlitar sig
ALPIN SHUNT på mobila KAESER-byggkompressorer av typerna MOBILAIR 31 och
MOBILAIR 82. Dessa mobila byggkompressorer är utrustade med moderna,
bränslebesparande dieselmotorer och robusta karosser och klarar även de tuffaste byggplatsförhållanden. Tack vare sina
roterande sintrade PE-huvar är systemen
extremt stabila och deras intuitiva och
enkla driftkoncept gör dem till en värdefull
partner på byggarbetsplatsen. Genom optimal tillgänglighet för alla underhållspunkter
undviks onödig stilleståndstid. Detta är särskilt viktigt för att återställningsarbetet ska
kunna utföras i tid. MOBILAIR 82 är dessutom utrustad med en generator för att ha
en mobil strömkälla tillgänglig på plats hela
tiden. För känsliga inomhusutrymmen finns
utsläppsfria e-power-versioner med en energibesparande elmotor.

Alla bilder: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

För att bevara den unika byggnaden för
eftervärlden gav kyrkan ”Transsylvaniens
reformerta stift” byggföretaget Domino
Construct Expert år 2021 i uppdrag att restaurera kyrkobyggnaden. Det omfattande
renoveringsarbetet på fasaden krävde inte
bara djupgående tekniskt kunnande och
utrustning utan även expertis för arbete på
höga höjder. Fasadexperten ALPIN SHUNT
gav kompetent hjälp med den här delen av
restaureringen. Företaget, som grundades
2009 av verkställande direktör Cseresznyes, är specialiserat på restaurering och
professionell fasadrengöring av historiska monument och byggnader, vilket nu är
mycket efterfrågat. För att utföra det här
specialarbetet använder sig fasadexperten
av sin mångsidiga och tekniskt sofistikerade utrustning, som ALPIN SHUNT bland
annat använder för de mest varierande
sandblästringsmetoder som för närvarande
finns tillgängliga (sandblästring, torrisblästring, hydroblästring). När det gäller höga
byggnader och monument (till exempel i
kyrktorn) eller metallkonstruktioner (till exempel plåttak) kombineras rengörings- och
restaureringsarbete ofta med användbara
klättringstekniker. Höjningsbara arbetsplattformar och fasadhissar används också.
Så var också fallet med arbetet på det romanska kapellet i Geoagiu.

De mobila byggkompressorerna från
KAESER levererade tillförlitligt
tryckluft av hög kvalitet till hela vår
renoveringsutrustning.
(István Cseresznyes, ägare till ALPINE SHUNT)
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Nytt KAESER-tryckluftssystem säkerställer tillförlitlig och effektiv kontinuerlig drift

Foto: Adobe Stock

Investera för att spa

Quebecs skogssektor är en av de starkaste drivkrafterna för den lokala ekonomin och finns i många av
provinsens 140 landsbygds- och tätortssamhällen. Dessutom erbjuder skogsindustrin cirka 60 000 högkvalificerade och välbetalda arbeten som tryggar försörjningen för många familjer. De träprodukter som
produceras här används för att tillverka många innovativa produkter som används vid byggnation av oräkneliga byggnader, broar, idrottsanläggningar och arenor.
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Alla bilder: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

ara

Den maskinövergripande styrningen SIGMA AIR MANAGER 4.0
håller koll på alla driftdata.

Sedan början av hälsokrisen har vi upplevt
en global råvarubrist utan motstycke. Orsakerna till detta anges ofta som världens
ökande efterfrågan med otillräcklig produktionskapacitet. Dessutom förekommer
transportproblem för leverantörer och produktionsstopp.
Den medföljande ständiga bristen på råvaror påverkar också timmerindustrin och gör
det inte lätt för företag som Resolute Forest
Products att tillgodose marknadens krav.
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analys av tryckluftsbehovet (ADA). ”Det
befintliga tryckluftsystemet vid Saint-Félicien-fabriken var ganska komplext på grund
av produktionsanläggningarnas specifika
behov”, erinrar sig Stéphane Fortin. ”De två
befintliga kompressorerna byggdes 1982
respektive 1995 och var tekniskt föråldrade.
De drevs kontinuerligt oavsett det faktiska
tryckluftskravet och förbrukade därför en
oproportionerligt stor mängd energi. Det
gamla systemet var varken utrustat med
sensorer eller med en styrning, så det var
omöjligt att specificera systemets faktiska
prestanda och effektivitet, och ett överdimensionerat distributionssystem orsakade
oönskade tryckfluktuationer i nätverket.”
Moderniseringen var ofrånkomlig. Målen

Bild till vänster: Trycket hålls konstant av de två 5 000 liters tryckbehållarna och korrekt dimensionerade ledningar.
Bild i mitten: 480 000 ton trä bearbetas årligen vid anläggningen i Saint-Félicien.
Bild till höger: Resolute Forests mångsidiga produktsortiment omfattar bland annat trävaror.

Resolute Forest Products är världsledande inom träbearbetningsindustrin
och erbjuder ett brett utbud av produkter (t.ex. trävaror, massa och pappershanddukar) som marknadsförs i över
60 länder. Bolaget är representerat på
40 platser i USA och Kanada och driver
även bland annat kraftproduktionsanläggningar. Resolute Forest är känt för
sin hållbara förvaltning: 100 procent av
de förvaltade skogarna är certifierade
enligt internationellt erkända standarder
för hållbar skogsförvaltning. Under de
senaste åren har Resolute inte bara fått
regionalt utan också globalt erkännande
för sin banbrytande roll på områdena
socialt ansvar, hållbarhet och bolagsstyrning.
Vid anläggningen Saint-Félicien i norra
Quebec bearbetas årligen 480 000 ton
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trä. För att möta marknadens krav även under dagens krävande förhållanden är ledningen starkt fokuserad på att säkerställa
maximal operativ effektivitet och tillförlitlighet. Detta gäller naturligtvis också för tryckluftsförsörjningen, eftersom anläggningen
är beroende av tryckluft för att driva de
pneumatiska system som används i nästan
alla processer (lagerhantering, avbarkning,
skärning, timmerhantering). I jakten på en
pålitlig partner vände sig operatören till
KAESER Canadas huvudkontor i Boisbriand (Greater Montreal) för en djupgående
analys av möjliga förbättringar.

Från gammalt till nytt
För att fastställa företagets nuvarande
situation och exakta tryckluftsbehov utförde Stephane Fortin och hans team från
KAESER Kanadas huvudkontor först en

var ökad effektivitet, bättre övervakning och
en mer tillförlitlig tryckluftsförsörjning.
Den nya tryckluftsstationen består av tre
KAESER-skruvkompressorer av typen
CSD 125, den maskinövergripande styrningen SIGMA AIR MANAGER 4.0 och
två tryckluftsbehållare med en kapacitet
på 5 000 liter, som matas från kompressorkammaren med korrekt dimensionerade,
direkta ledningar och hjälper till att hålla
systemtrycket konstant. Enbart tack vare
de nya lufttankarna kunde arbetstrycket
minskas med nästan 1 bar, vilket minskade
energiförbrukningen med 6 procent. Den
nya, värmegenererande adsorptionstorken
KBD 1300 från KAESER använder betydligt
mindre energi än den tidigare tryckluftstorken. Dessutom kräver den endast 1 procent av tryckluftsflödet, medan den gamla
förbrukade hela 15 procent. Detaljerade

analyser visade också att det gamla rörnätet inte kunde leverera nödvändig tryckluft
till förbrukningspunkterna utan ett oönskat
tryckfall. Det nya Smart-Pipe-systemet optimerar tryckluftsnätet och håller trycket konstant. För att undvika kostsamma driftstopp
på grund av brist på tryckluft säkerställer
SIGMA AIR MANAGER 4.0 att endast
två av de tre skruvkompressorerna arbetar samtidigt, medan den tredje ansvarar
för redundans. Dessutom ger SIGMA AIR
MANAGER 4.0 drifttidskompensation för
de tre kompressorerna och sörjer därmed
även för en gemensam underhållsplan. Sedan systemuppgraderingen med KAESER
har träbearbetningen i Saint Félicien gått
smidigt tack vare den extremt höga tillgång-

SIGMA AIR MANAGER bidrar till att
undvika kostsamma driftstopp.
(Stephane Fortin, försäljning KAESER COMPRESSORS Kanada)

Bild: fotolia.com

Alla bilder: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

en på tryckluft. Och tack vare KAESERs
omfattande femårsgaranti kan operatören
se fram emot ännu bättre ekonomisk planering.
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I det här företaget går det ibland ganska hett till
och det är inte bildligt menat: Som ett ackrediterat
testlaboratorium är CTC advanced GmbH i Saarbrücken involverade i att testa en mängd olika
produkter på områdena elektromobilitet, telekommunikation och betalningssystem. Eftersom det ofta
handlar om att utforska belastningsgränserna för
produkter finns det särskilda eldfasta testanordningar för särskilt farliga tester, t.ex. på högpresterande
litiumjonbatterier. Experterna på CTC Advanced är
beredda på allt.

Tryckluft är lika viktigt fö
tet. Vi har inte

(Sascha Sander, Manager of I

Förkortningen i företagsnamnet CTC står för Consulting, Testing
and Certification och omfattar de tjänster som företaget från Saarland ägnar sig åt. Det ackrediterade testlaboratoriet, som inrättades
1998 av Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation
(BZT), hjälper företag att utveckla och genomföra produktkvalificeringsplaner, fastställa produkters överensstämmelsenivå och
hantera alltmer komplexa certifieringskrav på den internationella
marknaden. Tack vare sin mångåriga erfarenhet har CTC advanced erfarenhet av att hantera globala regleringskrav och är, som
medlem av många internationella sammanslutningar, alltid uppdaterat.

Noggranna tester
Utbudet av produkter som synas i sömmarna i testlaboratorier är
brett och omfattar till exempel fordonskomponenter (som batterier för e-mobilitet), kontaktlösa kreditkort, hörapparater och andra
medicintekniska produkter fram till biometriska pass.
Till exempel testas elsäkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet och
nästan all radioteknik (från 0 till 500 GHz). I miljösimuleringslaboratorierna på CTC advanced testas produkternas motståndskraft mot
miljöpåverkan (t.ex. saltdimma, kyla och värme) eller genomgår till
Vid CTC kontrolleras olika betalterminaler med avseende på kompatibilitet med respektive betalningsmedel (t.ex. kreditkort, mobila
betalningssystem).

CTC advanced i Saarbrücken: konsulting testning,

En för al
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för oss som elektriciråd att gå i konkurs.

IT & Facility, CTC advanced, Saarbrücken)

, certifiering

lla

Sascha Sander, Manager of IT & Facility, bredvid två skruvkompressorer SK 22.

och med – som i batterisäkerhetsproven –
destruktiva provningar. Testerna i laboratorierna för elektroniska betalningssystem
och identifiering skapar åtkomstförutsättningar för andra betalningsmedel än kontanter, till exempel kreditkort och kortläsare.
Efterfrågan på tryckluft i anläggningens fem
byggnader är konstant. Tryckluft används
nästan överallt för att hantera proverna, till
exempel i vakuum-, saltdim- eller dammkammaren, samt i de avskärmade radiotesterna. Tryckluft är också viktigt för vibrationsprovstationer för fordonskomponenter
av olika storlekar vars skjutbord drivs av
tryckluft. Detta gäller även den största
300 kN skakapparaten (för vibrationsprov
med samtidig klimatpåverkan) vars tryckluftsbärande basplatta väger 3 ton och
vars totala vikt överstiger 30 ton. Vi möter
ett högt utvecklat system speciellt utformat
för detta område i ett laboratorium där allt
kretsar kring betalningssystem: i en kupolformad testbänk kontrolleras olika betalterminaler för kompatibilitet med de enskilda
(kontaktlösa) korten. Tryckluften skapar
ett vakuum enligt ejektorprincipen, så att
en exakt sugning av det enskilda kortet är
möjlig.

fältservice och från KAESER-partnern
INDRUBA GmbH från Saarbrücken. Eftersom de många provtagningspunkterna
ligger rumsligt mycket långt ifrån varandra,
finns det decentraliserade kompressorer,
exempelvis
KAESER-kolvkompressorn
EUROCOMP EPC 630-250, som används
i huvudbyggnaden, där många radiotester
och tester av elektromagnetisk kompatibilitet äger rum. I en annan byggnad där
batterisäkerheten inom området e-mobilitet berörs används en AIRCENTER SX 4.
Tryckluftsförsörjningen för ytterligare två
provhallar är central och, tack vare den
ringformade rörledningen, utformad med
fullständig redundans så att enskilda komponenter kan tas bort genom förbikoppling,
till exempel vid underhåll, utan att det försämrar tillgången på tryckluft.
Här arbetar en AIRCENTER SM 12 och
två SK 22-skruvkompressorer vardera med
kyltorkar av typen SECOTEC TB 19 och
ett tryckhållningssystem DHS 4.0, som alla
övervakas och styrs av den maskinövergripande styrningen SIGMA AIR MANAGER
4.0. ”Det innebär att vi är väl förberedda för
framtida utvecklingar”, säger Sascha Sander med tillfredsställelse.

Vägen till KAESER
Det framgångsrika Saarbrücken-baserade
företaget expanderar kontinuerligt och de
två äldre kolvkompressorerna räcker snart
inte till för att möta den ökande efterfrågan
på tryckluft. Sascha Sander (Manager of IT
& Facility) stod inför uppgiften att planera
hela tryckluftsförsörjningen i företaget på
nytt. Frågan var: hur? ”Den avgörande utlösaren var ett tryckluftsseminarium arrangerat av KAESER i Bochum, som jag stötte
på när jag sökte information. Seminariet
motiverade mig så mycket att jag visste
att jag kunde klara det”, erinrar sig Sascha Sander. Han fick stöd från KAESERs
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Tandlaboratoriet Schulz förlitar sig på kolvkompressorer

För det

Harmoni, individualitet, naturlighet – dessa är kraven för perfekta tandproteser. Det uttalade målet för
Schulz tandläkarlaboratorium i Nürnberg är att förverkliga denna önskan. Deras naturligt osynliga och
perfekt fungerande proteser ger patienterna ett fläckfritt leende.
Tandläkarlaboratoriet grundades av Peter
Schulz i december 2000 och har varit känt
och uppskattat i över 20 år som partner i
olika tandläkarverksamheter i Nürnberg
och omgivningen. Lokalen är ljus och inbjudande, ljus når från alla sidor till fem arbetsplatser, där tandteknikspecialister sitter
koncentrerade och utför sitt arbete med stor
hantverksskicklighet. Laboratoriets hanterbara storlek är en del av företagets kultur
och ”tjänar till att upprätthålla en genomgående hög kvalitetsstandard”, säger företagets grundare Peter Schulz.

Tryckluft för skönhet
Med tryckluften i tandlaboratoriet förhåller
det sig som i de flesta företag och verksamheter, och även här spelar den en central
roll i en mängd olika tillämpningar: tryckluft används för att blåsa bort och rengöra
ytor. Tryckluft driver också olika sandblästringsanordningar, som används på alla
arbetsplatser för blästring av cement och
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inbäddningsmassa. Tryckluft behövs även
vid tandturbinen, där ytor förfinas. Tryckluft krävs inte minst för de pressnings- och
eldningsugnar där pellets smälts vid 800–
900 °C för att sedan bearbetas vidare för
tandproteser tillverkade av keramik.
En av de mest spännande tryckluftsapplikationerna är CAD/CAM-fräsmaskinen
(CAD står för ”computer aided design” och
CAM för ”computer aided manufacturing”). I
modern tandvård refererar det till en datorstödd högteknologisk metod som används
för utformning och produktion av tandproteser, såsom kronor, broar, implantatproteser,
förankringar (anslutande element mellan
ett tandimplantat och tandkronan, bron el-

ler protesen som placeras därpå) och långsiktiga provisorier. Här bearbetas material
som zirkoniumdioxid, keramik, titan, metall,
metallegeringar, fullkeramik och högpresterande plast. För två år sedan investerade
tandlaboratoriet, alltid i framkant av utvecklingen, i den här nya, banbrytande tekniken.

Anpassad för digitalisering
Genom förvärvet av den nya CAD/
CAM-fräsmaskinen var kolvkompressorn
från KAESER, som hade gjort lång och
trogen tjänst under de senaste 20 åren,
utan anledning till klagomål och till laboratorieledningens fulla tillfredsställelse,
inte längre tillräckligt stor för att möta den

Kvalitet är allt. För det behöver jag bra
och pålitlig utrustning.
(Peter Schulz, tandläkarmästare och ägare)

t vackraste leendet
ökade efterfrågan. Peter Schulz kontaktade
KAESERs fältservice: ”Jag ville verkligen
ha en KAESER-kompressor igen”, erinrar
sig tandläkaren med ett leende, ”eftersom
den ska köras lika tillförlitligt som sin föregångare”. På grund av tryckluftsbehovet i
laboratoriet (flöde upp till 570 l/min, tryck
upp till 11 bar) och inte minst på grund av
det begränsade utrymmet föll valet på en
KAESER kolvkompressor i.Comp 9
TOWER T. Här är kompressorblocket, tryck-

luftsbehållaren, kyltorken och den interna
styrningen SIGMA CONTROL 2 samlade
i samma hus på ungefär en kvadratmeter:
tillräckligt litet för det lilla arbetsutrymmet.
Men i.Comp 9-tornet har många fler fördelar som hjälper tandläkarlaboratoriet i dess
dagliga arbete. Energiförbrukning: tack
vare den varvtalsstyrda motorn är dessa
system mycket energieffektiva och levererar exakt den mängd tryckluft som faktiskt
behövs. Således har i.Comp 9 en betydligt bättre specifik effekt än konventionella
kolvkompressorer. Denna besparing har en
direkt inverkan på laboratoriets driftkostnader. Uppställningsplatsen för den nya
KAESER-kolvkompressorn var tillräckligt
stor enligt beräkningen. Men ibland krävs
det ytterligare fantasifulla lösningar för att
få systemen till sin destination: i detta fall
måste en gipsvägg tillfälligt demonteras
(och senare återmonteras) för att skapa en
fri väg före införseln.
Det nya i.Comp 9-tornet började användas
på tandläkarlaboratoriet för två år sedan
och Peter Schulz är fortfarande nöjd med
tryckluftens tillgänglighet samt den nya

Bild ovan till vänster: I tandläkarlaboratoriet
krävs tryckluft på varje arbetsplats.
Bild ovan i mitten: Arbetet kräver mycket
koncentration och hantverksskicklighet.
Bild ovan till höger: Harmoni, individualitet
och naturlighet är receptet på de perfekta
tandproteserna.

KAESER-kolvkompressorns tillförlitlighet
och energieffektivitet. Och det finns en annan anledning att vara nöjd: eftersom förutsättningarna för en BAFA-subvention för
särskilt energieffektiva investeringar var
uppfyllda, kunde en subvention på 30 procent på inköpspriset uppnås.

Tack vare sin kompakta design passar
i.Comp 9 T i det lilla arbetsutrymmet.
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Avloppsvattenanläggning i Wilischthal (Erzgebirge) satsar på värmeåtervinning

Besparingar i
tvåpack

Erzgebirge anses vara ett av de vackraste lågfjällslandskapen i Tyskland. Samtidigt är det
fullt av historiska rikedomar från gruvtiden. Friluftsutbudet här är också mångsidigt och
lockar turister från hela världen till regionen varje år. På grund av det varierande landskapet och historiska betydelse har den här bergsregionen varit ett av Unescos världsarv
sedan 2019.

Här mitt i detta charmiga låga bergslandskap ligger kommunen Gelenau. Ansvaret
för reningen av avloppsvattnet ligger hos
avloppsvattenföreningen ”Wilischthal”, som
grundades 1991 som ett offentligrättsligt
kommunalt bolag. Avloppsreningsverket
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har för närvarande en kapacitet på cirka 90
procent med 16 800 personekvivalenter.
Reningen av avloppsvatten sker helt biologiskt i två ringformade kombinerade bassänger med preliminär och sekundär rening.

Teknisk uppdatering
Avloppsrening kräver en komplex driftsstruktur samt kontinuerligt underhåll och
förnyelse av anläggningen med avseende
på tillförlitlighet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Detta gäller också de tekniska

system som används för att leverera syrgas
till de två aktiva slamtankarna.
De två befintliga blåsmaskinerna började
bli gamla och bullernivån var mycket hög,
vilket tydligt kunde höras i driftbyggnaden
ovan. Eftersom endast en blåsmaskin fanns
för var och en av de två aktiveringstankarna fanns det ingen redundans. Dessutom
var de gamla anläggningarna allt annat än
energieffektiva. Det stod klart att moderna anläggningar uppnår mycket bättre resultat när det gäller energiförbrukning och
koldioxidbesparingar. Det var skäl nog för
chefen Matthias Bauer och teamet från föreningens avloppsreningsverk att börja planera förnyelsen av den tekniska utrustningen. En period av intensiva beräkningar och
en konkret jämförelse av olika leverantörers
möjligheter följde, vilket var nödvändigt inte
minst för användningen av två stödåtgärder.
Kraven på den nya blåsmaskinstationen
var höga. Naturligtvis bör den vara tyst och
energieffektiv, den bör erbjuda den nödvändiga redundansen och bör också ha en
mycket bättre reglerbarhet än den gamla
stationen, som i princip bara kunde slås på
och av. Helst bör den nya stationen fungera i perfekt samverkan med det befintliga
processtyrsystemet, som detekterar vissa
värden i avloppsreningsverket (syrgas, ammonium, nitrat), vilket i sin tur tjänar som
grund för styrning av fläktstationen. Jämförelsen mellan olika potentiella leverantörer
visade att KAESERS anläggningar redan
var överlägsna på grundval av relevanta
tekniska kriterier.
Men det fanns en annan avgörande punkt:
ingen av de andra leverantörerna kunde
leverera blåsmaskiner som var tillräckligt
små för att passa genom golvluckan, via
vilken de nya systemen måste installeras
i källaren i företagsbyggnaden. Den positiva bieffekten är att på grund av de mindre dimensionerna finns det idag plats för
tre skruvblåsmaskiner där tidigare bara två
kunde stå. Detta uppfyller även kravet på
redundans. Idag finns tre KAESER-skruvfläktar DBS 220 L SFC med frekvensomriktare för ventilation av de två aktiverade
slamtankarna och en BB 52 C för sandfällan i det tekniska rummet i Gelenaus avloppsreningsverk.

Framför allt uppskattar vi den absoluta
tillförlitligheten och kostnadseffektiviteten hos blåsmaskinstationen.
(Ralf Scheidhauer, ordförande för föreningen för avloppsreningsverksföreningen i Gelenau)

ter, eftersom finessen
med denna blåsmaskinstation är användningen av spillvärme
från blåsmaskinerna
för att avlasta värmesystemet för företagsbyggnaden, som fram
till nu måste drivas
mycket kostnadsintensivt med cirka 7300
liter eldningsolja per
år: värmen som genereras under kompressionen avleds via värmeväxlare och matas
till golvvärmen via en
stor buffertank. Som
ett resultat av denna
åtgärd skulle förbrukningen av eldningsolja kunna minskas
med 60 procent. Detta
motsvarar en ytterligare besparing på 14
ton koldioxid per år.
Detta är ett mycket
imponerande värde i
dagens värld, där allt
handlar om att ersätta
fossila bränslen. Matthias Bauer och Ralf
Scheidhauer är extremt nöjda med den
nya
blåsmaskinstationen från KAESER,
som uppfyller alla krav
med bravur. Grädden på kakan är fullserviceavtalet, där operatören inte längre behöver oroa sig för något annat.

Bild ovan: Tack vare den kompakta
utformningen av Kaesers skruvblåsmaskiner
säkerställs även redundans.
Bild nedan: Vattenanalyser utförs
regelbundet i det egna laboratoriet.

Mål uppfyllt
Vad har det blivit av målet att avsevärt
minska koldioxidutsläppet? Som siffrorna
visar idag skulle det kunna minskas med
hela 40 ton per år, vilket också återspeglas i betydande kostnadsbesparingar. Det
finns dock ytterligare besparingsmöjlighe-
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Dinnissen väljer kompressorer från KAESER

Ledare inom global
processteknik

Dinnissen optimerar, förnyar och automatiserar hela processen hos sina kunder med skräddarsydda lösningar.

Strävan efter den perfekta lösningen och att identifiera problem som potentiella lösningar och sedan
göra allt rätt, även om ingen ser på: det är Dinnissens företagsfilosofi. Genom detta har det nederländska
familjeägda företaget, med säte i Sevenum, blivit världsledande inom processteknik för pulver, pellets och
granulat.
1948 utvecklade Dinnissen den första
maskinen för en kund inom foderblandningsindustrin. Idag använder miljarder
människor produkter som har kommit i
kontakt med Dinnissens maskiner varje
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dag. Processteknikspecialisten baserad i
Sevenum (Nederländerna), tar fram innovativa användningsområden för både enskilda
maskiner och kompletta processlinjer. Tack
vare företagets kreativa och framgångsin-

riktade filosofi och mer än 70 års erfarenhet
av en mängd olika projekt finns nu Dinnissens produkter i en mängd olika branscher: livsmedels-, mejeri-, djurfoder- och
kemiindustrin. Dinnissen optimerar, förny-

stationen framför allt
skulle vara energieffektiv och hållbar.
Värmeåtervinning
stod också på önskelistan. Detta följdes av en noggrann
jämförelse mellan
olika
leverantörer
av tryckluftssystem.
Kompetent rådgivKAESER-skruvkompressorer ASD 40 T med värmeåtervinning.
ning från KAESER
Compressoren B.V. i
Borne (Nederländerar och automatiserar hela processen hos na) övertygade slutligen Wouter Kuijpers
sina kunder med skräddarsydda lösningar om att båda företagens företagsfilosofi var
som utvecklas, tillverkas och testas internt. helt i linje och bestämde sig för att satsa
Målet är maximal effekt och effektivitet för på KAESER, och därmed på en intelligent
hela processen. Processpecialisten har va- och innovativ helhetslösning som garanterit framgångsrik i över 70 år, och framgång rar Dinnissens absolut tillförlitliga tillgängkräver utrymme. För att möta det innovativa lighet av tryckluft av hög kvalitet samt låga
företagets nuvarande tillväxt har ytterligare energi- och underhållskostnader. Den nya
energineutrala produktionshallar byggts. tryckluftstationen, som även funnit plats
Under en fabriksturné visar fabrikschefen i den nya hallbyggnaden, består av tre
Wouter Kuijpers stolt upp de nya produk- KAESER skruvkompressorer av typen ASD
tionshallarna med de högteknologiska ma- 40 T (flöde 3,92 m³/min, max. arbetstryck
skinerna, som sträcker sig över 4 200 m². I 8,5 bar). Den kyltork som är integrerad i
den första hallen finns det helautomatiska ASD-T-anläggningarna är mycket effektiv
plåtlagret med moderna laserskärmaskiner tack vare energisparregleringen. Det fungeoch plåtbearbetningsmaskiner. Det faller rar bara om tryckluft också behövs för torkmycket dagsljus genom de stora takfönst- ning: Detta ger en tillämpningsorienterad
ren och ett sofistikerat system för utsugning tryckluftskvalitet med högsta möjliga ekoav svetsrök med värmeåtervinning installe- nomi. Tre olje-vattenavskiljare i AQUAMAT
CF 9-serien tar hand om den miljövänliga
rades i hallen för svetsning av rostfritt stål.

kondensatbehandlingen och sparar cirka
90 procent av de kostnader som uppstår
vid en fullständig bortforsling genom ett
specialiserat företag. Hjärtat i tryckluftsstationen är den maskinövergripande styrningen SIGMA AIR MANAGER 4.0 som
säkerställer ett effektivt samspel mellan
alla komponenter i tryckluftssystemet för att
göra produktion och behandling av tryckluft
ännu smartare, säkrare och effektivare. På
så sätt kan operatören uppnå maximala energibesparingar. En ny tryckluftsbehållare
med en kapacitet på 2 000 liter och ett elektroniskt tryckhållningssystem i DHS 4.0-serien, som utvecklats av KAESER, kompletterar den nya stationen. Dessutom sparar
operatören genom att använda den energi
som levereras till kompressorerna, som
återvinns med hjälp av de integrerade plattvärmeväxlarna och är tillgänglig för att värma upp svetsverkstaden i rostfritt stål och
för att stödja det centrala värmesystemet.

Hållbarhet och effektivitet

Tack vare Kaesers råd är vår nya
tryckluftsstation framtidssäker, hållbar
och energieffektiv.
(Wouter Kuijpers, fabrikschefen för Dinnissen, Sevenum)

Alla bilder: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)n B.V. Sevenum (NL)

Tryckluft spelar också en central roll i de
nya hallarna, till exempel i drivningen av
olika pneumatiska verktyg (som poleringsverktyg för delar av rostfritt stål), men även
för driften av laserskärsystem och mycket
mer. För att i alla avseenden göra rättvisa åt
den nya byggnadens miljövänliga koncept
ville Wouter Kuijpers att den nya trycklufts-

Ett sofistikerat sotutsugssystem med värmeåtervinning installerades
i hallen för svetsning av rostfritt stål.

Den nya produktionshallen med den högteknologiska maskinparken.

Tryckluftsentreprenad hos fordonsleverantörer

Industrie 4.0 och
hållbarheten
Leveransprincipen ”just in time” är utbredd inom bilindustrin. ”Just in sequence” går ett steg längre, eftersom de varor som krävs här levereras exakt i rätt mängd och i önskad sekvens av monteringssekvensen,
så att de kan bearbetas direkt utan tidsfördröjning. Att uppfylla detta leveranskoncept kräver maximal
intern och logistisk prestanda. Stillestånd är otänkbart eftersom det skulle vara extremt kostsamt.

Light Mobility Solutions GmbH (LMS) är
en global leverantör av exteriördelar för fordonsindustrin och levererar till alla ledande
europeiska OEM-företag från en omfattande produktportfölj.
På en av de fyra tyska platserna, i Obertshausen, utvecklas kompletta stötfångarsystem, för vilka fordonsleverantören levererar
hela värdekedjan: Från plastgranulat till det
färdiga målade stötfångarsystemet, inklusive avståndsmätare, nattkameror, LED-belysningsteknik, etc. I åratal har LMS levererat ”just-in-time” eller ”just-in-sequence”
direkt till monteringslinjerna hos OEM-kunder.
Som Tier 1-leverantör är LMS, tillsammans
med biltillverkarna, engagerade i hållbar
användning av råvaror: ”I framtiden kom-
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mer vi inte längre bara att bedömas efter hur mycket vi kan leverera under vilka
förhållanden och med bästa kvalitet, utan
också efter vilka förutsättningar, med vilken
energianvändning, hur hållbart och effektivt vi gör detta, säger Stephan Spengler
(byggchef på LMS Obertshausen).
Genom att tillämpa energiledningssystemet
i enlighet med ISO 50001 har fordonsleverantören tillgång till ett system som hjälper
den att kontinuerligt öka sin energieffektivitet och minska energiförbrukningen och
relaterade utsläpp av växthusgaser. Nödvändiga data och siffror finns tillgängliga
Light Mobility Solutions GmbH i Obertshausen förser alla ledande europeiska OEM-företag med kompletta stötfångarsystem.

Genom SIGMA AIR MANAGER
minskar vi belastningen på miljön och
sparar kostnader.
(Stephan Spengler, byggchef på LMS, Obertshausen)
Hela värdekedjan levereras i Obertshausen.
Från plastgranulat till färdigmålade stötfångarsystem.

Stötfångarsystem för eftermarknaden för
bilar ingår också i produktportföljen.

tack vare nätverk av maskiner och system
(Industrie 4.0).

Därför tryckluftsentreprenad
LMS arbetar inom alla områden med toppmodern teknik. Och inom alla dessa områden finns tryckluftsapplikationer, vars
tillförlitliga tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för förverkligandet av
leveransprincipen ”just-in-sequence”: ”Robotarna i formsprutningsområdet behöver
tryckluft för de minsta rörelserna och för
att suga upp delarna, liksom maskinerna i monteringssystemen, som lyfter och
sänker delarna med hjälp av cylindrar och

bearbetar dem vidare i olika rörelsesteg.
Inte minst i färgverkstaden, där det finns en
mycket hög grad av automatisering, behövs
tryckluften för finfördelning och applicering
av färg.” Tryckluft måste inte bara finnas
tillgänglig i den kvalitet som krävs (renhetsklass 1.4.1) utan också med hundraprocentig redundans, eftersom ett produktionsbortfall skulle vara extremt kostsamt.
Därför har fordonsleverantören valt operatörsmodellen SIGMA AIR UTILITY från
KAESER: ”Vi köper inte bara utrustning för
att generera tryckluft, utan vi får en avtalsenligt garanterad tryckluftsförsörjning för
hela vår maskin- och utrustningsflotta. Detta innebär att risken för ett eventuellt produktionsstopp kan minskas till ett minimum.
En annan stor fördel med modellen är att de
månatliga tryckluftskostnaderna är mycket
lätta att beräkna”, säger Stephan Spengler.

inrymda i fyra rumsligt åtskilda stationer. Det
är här den maskinövergripande styrningen
SIGMA AIR MANAGER 4.0 kommer in: den
säkerställer inte bara en smidig interaktion
mellan alla tryckluftskomponenter, oavsett
rumsarrangemang. SIGMA AIR MANAGER
gör också stationen lämplig för Industrie
4.0 och skapar genom att tillhandahålla
livstidsdata och nyckeltal förutsättningar för
energiledningssystemets effektivitet samt
förverkligandet av företagets mål i riktning
mot kostnadseffektivitet, hållbarhet, miljöskydd och minskade koldioxidutsläpp. Sist
men inte minst drar LMS nytta av en ytterligare besparingseffekt: Eftersom alla kompressorer är utrustade med värmeväxlare,
sparar företaget också på uppvärmningskostnader för fabrikshallarna genom värmeåtervinning.

Miljöskydd med tryckluftsteknik
Tryckluftsförbrukningen var ungefär 17,5
miljoner m³ förra året, och tryckbehovet
låg på 8,3 bar. Sammanlagt sex skruvkompressorer tar hand om tryckluftsförsörjningen med tillförlitlig KAESER-kraft.
Totalt fyra energisnåla kylmedelstorkar, två
adsorptionstorkar samt olika filter och oljevattenavskiljare tar hand om tryckluftsbehandlingen. De enskilda komponenterna är
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Avsändare
KAESER KOMPRESSORER AB
Box 73 29
187 14 TÄBY

Mobilair M 255 E

Mobil kompressor med elmotor upp till 25 m³/min

Kompakt och miljövänlig
robust vagn med golvtråg

Trotsar vind och väder

för tillfällig användning eller
permanent utomhusuppställning

Standard med tryckluftsefterkylare
eller som tillval med inbyggd
mikrofilterkombination

Sofistikerad och enkel att underhålla
med utåtriktade fluiddräneringar för snabbt
underhåll utomhus
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Alla data på ett ögonblick

på displayen för styrningen SIGMA CONTROL
SMART eller online tack vare mobilt modem

