QUANDO O AR PARA,
A LINHA PARA.
SERVIÇOS
DE ALUGUEL

Agora, a Ingersoll Rand aluga
o ar de que você precisa, da
maneira como você precisa
Emergências e o planejamento de longo prazo para ar comprimido exigem
diferentes ações para manter sua instalação funcionando de forma eficiente.
Acabe com as suposições para equilibrar os custos com equipamento com a
demanda variável com os Serviços de aluguel da Ingersoll Rand.
Reduza seu custo total de propriedade instalando um sistema flexível de aluguel
que atenda a todas as suas necessidades: internas ou externas, sem óleo ou
lubrificado, de curto ou longo prazo. Você obtém a mesma confiabilidade, serviço
e experiência de classe mundial sem um grande investimento de capital. Esse é o
ar comprimido da sua maneira!

Volte à atividade sem
perder tempo
Equipamentos falham. Desastres naturais acontecem. O acesso imediato a uma
rede global de aluguel de compressores de ar e técnicos treinados e confiáveis o
mantêm operando, independentemente da emergência. Eventos não planejados
não precisam interromper os negócios. Minimize interrupções caras sabendo hoje
onde você estará se seu sistema parar amanhã.

Prepare-se para demandas
dinâmicas
Mantenha-se à frente do tempo de inatividade planejado e antecipe os
aumentos da demanda sazonal com um plano de contingência projetado para
as necessidades da sua instalação. Da análise financeira e avaliação de riscos
à priorização do sistema e avaliação da planta, você terá o conhecimento
de que precisa para dimensionar de maneira econômica suas demandas de
ar, independentemente da situação. Quanto mais preparado estiver, mais
rapidamente voltará à operação com máxima eficiência.

s

Obtenha o ar
comprimido da
sua maneira
Ligue

0800 942 1988
Acesse

Air-Rent.com

Continue se movendo
e mantenha-se lucrativo
Com locais de aluguel totalmente estocados em todo o mundo, a Ingersoll Rand
transforma rapidamente uma chamada de telefone para obter assistência na entrega do
equipamento temporário que manterá suas operações funcionando perfeitamente.
• Amplo inventário de compressores

• Acordos de curto e longo prazo

•	Secadores de ar de 2,8 m³/min
(100 cfm) e superiores, pontos
de condensação de -40 °C a +3 °C
(-40 °F a +38 °F)

• Diversos locais de depósito e serviço

• Projetos de carga pesada, prontos
para operação externa

• Amplo planejamento de contingência
• Sistemas elétricos para operação de
baixo custo

• Acessórios de conexão

Compressores de parafuso rotativo
(10 barg, 150 psig)*

kW (hp)

m3/min (cfm)

37 (50)

5,8 (220)

55 (75)

8,6 (328)

75 (100)

11,6 (455)

112 (150)

17,5 (690)

150 (200)

25,8 (905)

75 (100)

10,8 (411)

150 (200)

22,1 (855)

300 (400)

43,3 (1545)

Lubrificado

Sem óleo

*Especialidades e tamanhos maiores disponíveis mediante solicitação

Precisa de equipamentos
de suporte adicionais?
Na Ingersoll Rand, tomamos uma abordagem de sistemas, fornecer ar comprimido
confiável para a sua instalação vai muito além do compressor.Cobrimos todos os
componentes relacionados ao sistema, independentemente da necessidade, basta
pedir ao seu representante local da Ingersoll Rand.

Todas as locações são
totalmente equipadas com
mangueiras, cabos e conexões
para instalação rápida e fácil.

www.Air-Rent.com
A Ingersoll Rand (NYSE:IR) promove a qualidade de vida através da criação de ambientes
confortáveis, sustentáveis e eficientes. O nosso pessoal e a nossa família de marcas, incluindo
Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane®, trabalham juntos para melhorar a qualidade e
o conforto do ar nos lares e em edifícios, transportar e proteger alimentos e produtos perecíveis e
aumentar a eficiência e a produtividade industrial. Somos uma empresa global de US$ 13 bilhões
comprometida com um mundo de progresso sustentável e resultados permanentes.
Ingersoll Rand, IR e o logotipo da Ingersoll Rand são marcas comerciais da Ingersoll Rand, suas subsidiárias e/ou afiliadas. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos detentores.
Os compressores da Ingersoll Rand não são projetados,destinados ou aprovados para aplicações de ar para respiração. A Ingersoll Rand não aprova equipamento especializado para aplicações de ar para
respiração e não assume nenhuma responsabilidade de fato ou de direito por compressores usados para o serviço de ar para respiração. Nada contido nestas páginas é destinado para estender qualquer
garantia ou declaração, expressa ou implícita, referente ao produto descrito neste documento. Qualquer garantia tal ou outros termos e condições de venda de produtos deverá estar de acordo com os termos
e condições de venda padrão da Ingersoll Rand para tais produtos, os quais estão disponíveis sob pedido. O aperfeiçoamento dos produtos é uma meta contínua na Ingersoll Rand. Quaisquer projetos, diagramas,
imagens, fotografias e especificações constantes deste documento servem apenas para fins de representação e podem incluir escopo e/ou funcionalidade opcionais, estando sujeitos a alteração sem aviso ou
obrigação.

Estamos comprometidos em fazer uso de práticas de impressão ambientalmente conscientes
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