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Podczas targów ComVac 2017 firma Ingersoll Rand zaprezentuje
przełomowe rozwiązania z branży sprężonego powietrza i ulepszone
programy usług serwisowych.
Bruksela, 3 marca 2017 r. – Ingersoll Rand®, światowy lider w branży sprężonego powietrza,
gazu i usług serwisowych, podczas targów ComVac 2017 zaprezentuje przełomowe technologie
z branży sprężonego powietrza, zwiększające efektywność energetyczną i wydajność procesów
produkcyjnych. Firma po raz pierwszy zaprezentuje również nowe programy obsługi serwisowej
Ingersoll Rand CARE Suite. CARE Suite stanowi najszerszą ofertę obsługi serwisowej i
konserwacji, która zwiększa niezawodność i obniża ogólne koszty eksploatacji cennych
urządzeń, jakimi są sprężarki. Firma zaprasza gości i przedstawicieli mediów do odwiedzenia
ekspozycji Ingersoll Rand na stoisku C12 w hali 26 w Hanowerze w Niemczech w dniach 24-28
kwietnia 2017 r.
„. Przemysł ciągle szuka sposobów na zwiększenie niezawodności oraz obniżenie zużycia energii
wobec rosnących nacisków ze strony przepisów, rentowności i wymagań użytkowników. Wysokiej
jakości, niezawodne sprężanie powietrza i gazów pomaga tym firmom zwiększać swój potencjał
i konkurencyjność” – mówi Eric Seidel, Vice President of Product Management, Compression
Technologies and Services, Ingersoll Rand. „Urządzenia sprężające powietrze mogą pracować
nawet przez kilkadziesiąt lat, a nasza oferta usług ma na celu pomóc naszym klientom w
zwiększaniu trwałości i niezawodności tych urządzeń, przy jednoczesnym spełnieniu rok po roku
założeń dotyczących zużycia energii.
Podczas targów Ingersoll Rand po raz pierwszy zaprezentuje swoje sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju Next Generation R-Series RS200 do RS250. Każda sprężarka Next Generation
R-Series jest wyposażona w zupełnie nowy, najnowszej generacji zespół sprężający o najwyższej
osiągalnej obecnie sprawności, który zapewnia nawet 15-procentową poprawę efektywności
energetycznej w stosunku do starszych produktów. Modele RS200 do RS250 o stałej i
regulowanej prędkości obrotowej posiadają cechy, które oferują użytkownikom nowy poziom
efektywności energetycznej i pozwalają osiągnąć najwyższą niezawodność w instalacjach
sprężonego powietrza wymagających wysokiej wydajności.
Odwiedzający targi będą mieć również okazję zapoznać się z zupełnie nową i przełomową
technologią osuszaczy ziębniczych, osiągających temperaturę ciśnieniowego punktu rosy -20
stopni Celsjusza. Osuszacz powietrza Sub-Freez jest jedynym dostępnym na rynku urządzeniem,
które osusza i schładza powietrze do temperatury punktu rosy poniżej zeraz. Osuszacz
charakteryzuje wysoka sprawność, możliwość współpracy ze sprężarkami bezolejowymi i z
wtryskiem oleju oraz niewielkie wymagania obsługowe.

Firma Ingersoll Rand podzieli się z odwiedzającymi swoim wyjątkowym podejściem systemowym,
które zapewnia najwyższe poziomy niezawodności i efektywności. Ingersoll Rand zaprasza
swoich klientów odwiedzających stoisko do Kliniki CARE. W ramach tej interaktywnej imprezy
eksperci Ingersoll Rand dopasują zainteresowanym klientom odpowiednie programy usługowe
dostosowane do konkretnych potrzeb ich obiektów.
Oprócz usług serwisowych Ingersoll Rand przedstawi również swój odnowiony program wynajmu
w podwojonej skali. Wszystkie urządzenia posiadają wzmocnioną konstrukcję aby zapewnić
najwyższy poziom niezawodności w różnych zastosowaniach. 146 punktów serwisowych w
Europie sprawia, że firma Ingersoll Rand zapewnia swoim klientom uruchomienie urządzenia w
ciągu 24 godzin od awarii.
Podczas targów do dyspozycji gości będą eksperci reprezentujący różne kategorie produktów
Ingersoll Rand, takich jak sprężarki odśrodkowe, sprężarki śrubowe, urządzenia do uzdatniania
sprężonego powietrza i usługi.
Informacje o targach ComVac 2017
Numer stoiska:
Stoisko C12 w hali 26
Termin:
24-28 kwietnia 2017 r.
Miejsce
Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Niemcy
Strona internetowa: hannovermesse.com
Goście targów ComVac i przedstawiciele mediów będą mile widziani na stoisku firmy C12 w hali 26, gdzie
będą się mogli zapoznać z rozwiązaniami sprężonego powietrza i porozmawiać z ekspertami
Ingersoll Rand.
Dodatkowe informacje dotyczące technologii sprężania i usług Ingersoll Rand są dostępne na stronie
www.ingersollrandproducts.com.

###

Informacje o firmie Ingersoll Rand
Firma Ingersoll Rand (NYSE:IR) poprawia jakość życia, stwarzając bezpieczne, komfortowe i
efektywne środowisko. Nasi pracownicy i nasza rodzina marek — w tym Club Car®,
Ingersoll Rand®, Thermo King® i Trane® — wspólnie pracują nad poprawą komfortu i jakości
powietrza w domach i budynkach, przewozu i zabezpieczenia żywności oraz produktów
nietrwałych, ochrony domów i nieruchomości komercyjnych, a także zwiększania wydajności i
efektywności produkcji. Jesteśmy światowym potentatem o kapitale 13 mld dolarów dbającym o
zrównoważony postęp i trwałe wyniki na świecie. Produkty Ingersoll Rand obejmują kompletne
systemy i usługi w zakresie sprężonego powietrza i gazów, elektronarzędzi, urządzeń do
transportu materiału i dozowania cieczy. Zróżnicowane i innowacyjne produkty, usługi
i rozwiązania pozwalają ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wydajność produkcji. Więcej
informacji można uzyskać pod adresem www.ingersollrand.com lub
www.ingersollrandproducts.com.

