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INLEIDING
Deze catalogus "Persluchttechniek" bevat een uitgebreid pakket compressoren, ketels en
conditioneringapparatuur om een complete persluchtinstallatie te kunnen opbouwen.
Daarnaast vindt u leidingsystemen, koppelingen, luchtverzorgingsapparatuur, slangen en
persluchtgereedschappen.
Het maken van perslucht begint met een compressor, maar omvat zoveel meer dat het kennis
en veel ervaring vergt om met een goede analyse tot de beste oplossing te komen.
Er zijn in de markt vele merken en uitvoeringen van compressoren en componenten
verkrijgbaar, waardoor door onwetendheid gemakkelijk een verkeerde keuze gemaakt
kan worden.
Als eerste moet de persluchtbehoefte duidelijk zijn. Bijvoorbeeld welke capaciteit bij een
bepaalde druk benodigd is.
Een compressorinstallatie in een werkplaats waar incidenteel veel perslucht benodigd is, wordt
anders opgebouwd dan in een productieproces waarbij de gehele dag een constante
hoeveelheid perslucht wordt verbruikt.
Daarnaast zijn de eisen aan de persluchtconditionering van een autoschadebedrijf anders dan
van bijvoorbeeld een autodemontagebedrijf.
Er zijn vele uitvoeringen en mogelijkheden in compressoren, persluchtdrogers, ketels, en
persluchtconditionering. Door de technische informatie en argumenten helpt deze catalogus U
met het maken van de juiste keuze bij de selectie van een compressor- en persluchtinstallatie.
Enkele criteria welke wij voor onze producten hanteren zijn:
•
•
•
•

Hoogwaardige industriële kwaliteit
Bewezen duurzaamheid
Scherpe prijzen (zeker in verhouding tot de hoge kwaliteit)
Snelle levering

Naast de in deze catalogus vermelde producten leveren wij een compleet pakket
persluchttechnische producten.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan koppelingen, fittingen, slangen, pneumatiek etc.
Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van
dienst!
Het is ook altijd mogelijk om een afspraak te maken met een van onze adviseurs, wij lossen
graag uw “persluchtvragen” op!
Alle in deze catalogus vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief 21% omzetbelasting.
Alle soorten wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Op onze website kunt u te allen tijde onze actuele catalogus downloaden.
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