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Onze diensten in een overzicht
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KAESER AIR SERVICE

Alles aan boord

100% kwaliteit en 100% service
Een van de belangrijkste voorwaarden voor bedrijfsmatige persluchtvoorziening luidt: hoogst mogelijke
beschikbaarheid. En samen met de beste en de efficiëntste componenten die we hebben, realiseren we een
optimale service. Hoogwaardige service betaalt zich met betrouwbare persluchtbeschikbaarheid en hoge
productiezekerheid altijd uit.

Goede service verlaagt de energiekosten
Energie-efficiëntie is net als betrouwbaarheid één
van de belangrijkste criteria voor een economisch
rendabele persluchtvoorziening. Exact afgestemde
service vermindert lekkages, zorgt voor de juiste
bedrijfstemperatuur, garandeert door middel van
originele filters de meest geringe drukverschillen en
optimaliseert de installatiebesturing. KAESER AIR
SERVICE verlaagt energiekosten en zorgt voor langdurige beschikbaarheid van perslucht.

Opleiding en kwalificatie
KAESER AIR SERVICE – dat betekent altijd de
totale verzorging van alle persluchtsystemen. Al het
vakwerk rondom de persluchttechniek ligt in handen van hooggekwalificeerde servicemedewerkers.
Na de basisscholing en vervolgopleidingen zorgen
gerichte modulaire scholingsconcepten tot en met het
niveau van servicevakkracht ervoor dat alle monteurs
voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard. Dit draagt

in belangrijke mate bij aan continue betrouwbaarheid
en energie-efficiëntie van de verzorgde persluchtsystemen.

Overal – korte lijnen
KAESER AIR SERVICE is er overal voor u: verspreid
over heel Nederland, staan hooggekwalificeerde servicemonteurs voor u klaar. Onderhoud en reparatie
worden op basis van de serviceconcepten, op iedere
toepassing apart afgestemd, uitgevoerd voor een
geoptimaliseerde persluchtefficiëntie. Korte lijnen
maken snel reageren mogelijk. Dit alles garandeert
een hoge beschikbaarheid van perslucht.

Alles aan boord
Dankzij de uitgebreide voorraad onderhouds- en
reserveonderdelen in de KAESER-servicewagens,
kunnen de meeste reparaties direct worden uitgevoerd. En voor onverhoopte gevallen stuurt het
moderne logistieke centrum van de hoofdvestiging in
Coburg de noodzakelijke onderdelen ook 's nachts
nog naar de plaats van bestemming. Ook als het
gaat om de voor beschikbaarheid en kostenverlaging
belangrijke werkzaamheden van preventief onderhoud zijn alle onderdelen snel ter plaatse.

24 uur per dag alarmservice
Perslucht moet 24 uur per dag beschikbaar zijn.
Daarom staan technische hulp, onderdelenservice en
servicemonteurs voor noodgevallen zeven dag per
week, 24 uur per dag op afroep voor u klaar.

KAESER-servicewagen
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KAESER AIR SERVICE
Tijd is geld:
Wij maken service gemakkelijk

Geteste, originele onderdelen van
KAESER
Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden gebruiken
KAESER-servicemonteurs uitsluitend originele onderdelen van KAESER, waarvan tests hebben uitgewezen dat
ze langdurig blijven functioneren. Alleen originele onderhoudsonderdelen van KAESER garanderen beproefde
kwaliteit en zorgen voor het prestatievermogen van de
persluchtvoorziening.
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Wereldwijde teleservice
Een wereldwijd gegevenscommunicatienetwerk
maakt diagnose op afstand mogelijk voor KAESERproducten evenals onderhoud naar behoefte. Dit
leidt tot een hogere mate van beschikbaarheid en
optimaal rendement van uw persluchtvoorziening.

Opleiding en kwalificatie

Onderdelenservice: snel en precies

In het trainingscentrum van KAESER worden theorie
en praktijk gecombineerd. Ervaren monteurs en ingenieurs hebben de leiding over de serviceleergangen
en productscholingen bijv. bij het hardsolderen of bij
het opsporen van fouten in mechatronische systemen.

Het geautomatiseerde onderdelenmagazijn in het
KAESER Distribution Center is de spil voor de snelle
verzending van de noodzakelijke onderhouds- en
vervangingsonderdelen over de hele wereld. Volledig
geautomatiseerde identificatie van onderdelen zorgt
voor soepele, foutvrije serviceprocessen.
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Dienstverlening door KAESER AIR SERVICE
Dienstverlening door KAESER AIR SERVICE

Onderhoud
plus

Full-service

































Kleppen/ventielen, service-onderdelen vernieuwen

































Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

B

Niet permanent gesmeerde motorlagers vernieuwen

B

Compressorblok repareren, vernieuwen

B

Veiligheidsventiel en appendages repareren, vernieuwen

B

Regel-, schakel en besturingselementen repareren, vernieuwen

B

Beschermingsrooster vernieuwen

B

Aandrijfriemschijven vernieuwen

B

Koelsysteem, koelmiddelcondensor repareren, vernieuwen

B

Zuiger, zuigerpen en cilinders repareren, vernieuwen

B

Ventilatorbladen repareren, vernieuwen

B

Ventilatoras repareren, vernieuwen

B

Warmtewisselaar repareren, vernieuwen

B














Veiligheidscontrole volgens BGR 500
Indicatie-, waarschuwings- en storingsfuncties controleren
Uitschakel- en veiligheidsfuncties controleren
Inspectiewerkzaamheden uitvoeren
Functiecontrole van de componenten uitvoeren
Regel-, schakel- en besturingselementen controleren
Elektrische aansluitingen controleren
Buis- en slangverbindingen contoleren
Inspectie elektrische componenten, indicatiefunctie
Inspectie mechanische componenten
Koeler reinigen en controleren
Persluchtuitgangstemperatuur, -ingangstemperatuur en dauwpunt controleren
Bypass controleren
Motorlagers nasmeren
Onderhoud uitvoeren
Luchtfilter, aanzuigfiltermatten vernieuwen
Olie, oliefilter, olieafscheiderpatroon, olieafzuiging vernieuwen
V-riemen, aandrijfkoppeling vernieuwen
Updates van de besturing uitvoeren
Zuigerringen, aandrukveren, geleidebanden vernieuwen
Filterelementen vernieuwen
Actieve koolstof, koel- en droogmiddelen vernieuwen
Filtraat en olie-uitlaat reinigen en service-onderdelen vernieuwen
Scheidings-, vuilopvangbak reinigen
Condensaatbehandeling, actieve koolstof, filterpatroon vernieuwen
Condensaataftap drukvat, service-onderdelen vernieuwen
Condensaataftap, service-onderdelen vernieuwen
Permanent gesmeerde motorlagers vernieuwen

Controles uitvoeren

B

Dichtheidscontrole koelmiddelcircuit volgens "F-Gassen verordening" uitvoeren






Terugkerende controle van ketels onder verantwoordelijkheid van bevoegde
persoon volgens bedrijfsveiligheidswetgeving uitvoeren

B



Taken persluchtgebruiker

B

B

Controle door autoriteiten van vast opgestelde machines

B

B

Wekelijkse checks volgens bedieningshandleiding

B

B

Gevarenbeoordeling

B

B
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Verantwoordelijkheid
KAESER

B

KAESER-serviceovereenkomsten
Full-service

Onderhoud

Met de KAESER full-service overeenkomst worden zekerheid en beschikbaarheid, rendement en waardebehoud van complexe persluchtsystemen
gedurende de hele gebruiksperiode
veilig gesteld. De KAESER-servicemonteurs voeren inspecties en
onderhouds- en functierelevante werkzaamheden uit volgens een bepaald
tijdschema dat afgestemd is op uw
bedrijfsbelangen. Functie- en veiligheidsrelevante componenten worden
daarbij gecontroleerd en indien nodig
afgesteld of vernieuwd.

Voor zekerheid, beschikbaarheid en
waardebehoud van het persluchtstation is een KAESER-onderhoudsovereenkomst de juiste keuze: Afhankelijk
van product en intervaltermijnen
voeren KAESER-servicemonteurs
inspecties en onderhoudswerkzaamheden uit.

Altijd bij u in de buurt
KAESER AIR SERVICE is nooit verder
verwijderd dan uw telefoon: Een dicht
netwerk van KAESER-filialen en geautoriseerde KAESER-partners zorgt
voor permanente inzetbaarheid van
monteurs en snel handelen. Zodat uw
persluchtvoorziening altijd betrouwbaar
blijft werken.

Extra taken voor
persluchtgebruikers
De complete servicedocumentatie van
alle werkzaamheden van KAESER
AIR SERVICE geeft de gebruiker
zekerheid, ook met het oog op actuele
ongevallenpreventievoorschriften.
Dat ontslaat u echter niet van wettelijke
taken als gebruiker van persluchtinstallatie(s), waaronder bijvoorbeeld
de door de overheid voorgeschreven
verwijdering van vast opgestelde
componenten evenals de wekelijkse
veiligheidscontroles volgens het bedieningshandboek of een eigen gevarenbeoordeling.

Uw voordelen in één oogopslag

Geoptimaliseerde bedrijfsveiligheid
en beschikbaarheid



Lagere energiekosten



Waardebehoud op lange termijn



Servicenummer: 074-2452900

Verantwoordelijkheid
persluchtgebruiker
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KAESER

– thuis over de hele wereld

Als één van de grootste compressorproducenten is KAESER KOMPRESSOREN wereldwijd vertegenwoordigd.
In meer dan 100 landen garanderen vestigingen en partnerondernemingen dat gebruikers van perslucht beschikken over de
modernste, betrouwbaarste en meest rendabele installaties.
Ervaren vakkundige adviseurs en ingenieurs bieden uitgebreid advies en ontwikkelen individuele, energie-efficiënte oplossingen voor alle toepassingsgebieden van perslucht. Het wereldwijd vertakte computernetwerk van de KAESER-groep stelt
de volledige knowhow van het bedrijf aan alle klanten over de hele wereld ter beschikking.

KAESER COMPRESSOREN B.V.

Morseltoven 10 – 7621 HB BORNE – Tel.: 074-2452900 – Fax: 074-2452905
E-mail: info@kaeser.nl – www.kaeser.com
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Bovendien zorgt het eveneens wereldwijd vertakte servicenet voor de hoogst mogelijke beschikbaarheid van alle KAESER
producten over de hele wereld.

