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SIGMA AIR UTILITY
Wystarczy kupić sprężone powietrze!
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SIGMA AIR UTILITY
Wystarczy kupić sprężone powietrze
Proszę sobie wyobrazić, że zasilanie sprężonym powietrzem nie generuje żadnych kosztów inwestycyjnych,
nie wymaga od Państwa środków własnych, ani kredytu, a jednocześnie odpowiada najnowszym rozwiązaniom
technicznym i ekonomicznym. Zasilanie sprężonym powietrzem jest zapewnione przez cały okres eksploatacji.
Konserwacja stacji nie przysparza przedsiębiorstwu dodatkowych nakładów. Ponadto nie ma konieczności delegowania pracowników do jej obsługi. Brzmi dobrze? Przekonajcie się o tym sami!

Doskonałe bez kompromisów
Jest mało prawdopodobne, że budujecie elektrownię
żeby zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dlaczego więc redukują Państwo własny
kapitał w celu stworzenia zasilania sprężonym powietrzem? KAESER KOMPRESSOREN oferuje usługę
SIGMA AIR UTILITY - zainstalujemy, a następnie
będziemy obsługiwać system sprężonego powietrza w Państwa przedsiębiorstwie. Dzięki takiemu
rozwiązaniu otrzymują Państwo konkretne korzyści:
niezawodne wytwarzanie sprężonego powietrza oraz
przejrzystość kosztów.

Wszystko od doświadczonego
dostawcy
Sprężone powietrze jest ważnym elementem produkcji, dlatego przy jego uzyskaniu nie można pominąć
udziału sprawdzonych specjalistów o wysokich
kompetencjach. Hybrydowy pakiet usług KAESER
KOMPRESSOREN jest zawsze dostosowany do
indywidualnych potrzeb. Jako producent sprężarek i
systemów sprężonego powietrza dostarczamy także

Prognozowana
zyskowność
„Zakup sprężonego
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najnowocześniejsze systemy zarządzania kompresorownią. A wszystko w znanej na świecie jakości
„made in Germany”. Usługa Teleserwis, centrum
logistyczne i nasza gęsta sieć serwisowa gwarantują
ciągłą dostępność sprężonego powietrza. Wszystko
idealnie dopasowane.

Przejrzyste i wiarygodne
Zakup sprężonego powietrza zamiast eksploatacji
całej stacji sprężarek umożliwia uzyskanie maksymalnej przejrzystości kosztów. W miejsce skomplikowanej kalkulacji pojawia się stała cena za metr
sześcienny sprężonego powietrza. Kwota ustalana
jest w długoterminowej umowie, a tym samym stanowi pewną podstawę do kalkulacji kosztów wytworzenia sprężonego powietrza. Cena 1 m3 sprężonego
powietrza ustalana dla całego okresu ważności
umowy pokrywa koszty urządzeń i ich eksploatacji,
przy założeniu wytwarzania i odbioru określonej ilości
sprężonego powietrza. W przypadku dodatkowych
dostaw powietrza wykraczających poza zakontraktowaną ilość, obowiązuje ustalona w umowie stawka.

Ciągły cel zarządzania:
Koszty zmienne zamiast stałych
Koszty stałe to wydatki które przedsiębiorstwo musi
ponieść niezależnie od wielkości produkcji, czyli
nawet wówczas gdy nic nie produkuje. Koszty zmienne to koszty wykazujące powiązanie z rozmiarem
prowadzonej działalności. Zwiększając produkcję
potrzebujemy więcej sprężonego powietrza, które w
wersji jego zakupu po ustalonej cenie za 1 m3 jest
kosztem zmiennym.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa należy zwiększać udział kosztów zmiennych w stosunku do
stałych.

Hybrydowy pakiet usług
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SIGMA AIR UTILITY
Inteligentny sposób zabezpieczania i
dostarczania sprężonego powietrza

Zgodnie z potrzebami:
modułowe rozwiązania systemowe
Indywidualne dopasowanie do konkretnych wymagań. Wyjątkowe doświadczenie w projektowaniu i
rozwiązaniach wykonanych „pod klucz”.

SIGMA AIR UTILITY: to o wiele więcej
niż leasing i pełen serwis urządzeń
Dla Państwa zajmiemy sie wszystkim: eksploatacją i
obsługą kompresorowni, zapewnimy bezpieczną pracę
urządzeń, zawsze zgodną z normami i przepisami prawa.

Jedno jest pewne:
optymalna dostępność sprężonego
powietrza
W systemie SIGMA AIR UTILITY zasilanie sprężonym
powietrzem jest prowadzone i nadzorowane przez KAESER KOMPRESSOREN. Konstruujemy, produkujemy,
instalujemy i obsługujemy wszystkie elementy oraz optymalizujemy cały system sprężonego powietrza. Wynik to
maksymalna dostępność sprężonego powietrza.

Wyższy wskaźnik kapitału własnego
Inwestycja w nowy system zasilania sprężonym powietrzem obniża wartość współczynnika kapitałowego
Państwa przedsiębiorstwa. Dzięki możliwości zakupu
sprężonego powietrza SIGMA AIR UTILITY współczynnik ten pozostaje nienaruszony.
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Na całym świecie jak w domu

KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o.

ul. Taneczna 82 – 02-829 – Warszawa – Telefon (22) 322-86-65 – Fax (22) 322-86-66
e-mail: info.poland@kaeser.com – www.kaeser.com

P-1620 PL Zastrzega się możliwość zmian! .1/22

KAESER KOMPRESSOREN jest jednym z największych i najbardziej znanych producentów sprężarek, dmuchaw i systemów
sprężonego powietrza. Nasze oddziały oraz reprezentujące nas ﬁrmy partnerskie są zlokalizowane w ponad 140 krajach.
Gwarantuje to klientom na całym świecie łatwy dostęp do naszych produktów i usług serwisowych. Nasi wykwaliﬁkowani
pracownicy służą fachowym doradztwem i pomocą w opracowywaniu indywidualnych, energooszczędnych rozwiązań dla
wszystkich dziedzin zastosowania sprężonego powietrza i dmuchaw. Połączenie globalną siecią informatyczną całej
międzynarodowej grupy KAESER umożliwia korzystanie z know-how ﬁrmy oraz informacji o jej działalności z dowolnego miejsca
na ziemi. Nasza sieć dystrybucji i serwisu zapewnia nie tylko optymalną wydajność, ale również najlepszy dostęp do wszystkich
produktów i usług KAESER KOMPRESSOREN.

