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Společnost Ingersoll Rand představuje nová, revoluční řešení
stlačeného vzduchu a rozšířené programy služeb na výstavě
ComVac 2017
Brusel, 3. března, 2017 - Společnost Ingersoll Rand® je předním světovým dodavatelem
systémů stlačeného vzduchu a plynů a souvisejících služeb. Na výstavě ComVac 2017
představí revoluční technologie stlačeného vzduchu, které pro výrobní podniky celého světa
znamenají další zvýšení účinnosti a výkonnosti výrobních operací. Společnost rovněž představí
novou nabídku portfolia služeb Ingersoll Rand CARE Suite. CARE Suite je nejkomplexnější
nabídka služeb a údržby, která zvyšuje spolehlivost a snižuje celkové náklady na vlastnictví
cenného kompresorového vybavení podniku. Účastníci a média jsou zváni k návštěvě stánku
C12 společnosti Ingersoll Rand v hale 26 hannoverského výstaviště, a to v termínu 24. až 28.
dubna 2017.
„Průmyslové podniky hledají cesty, jak zvyšovat spolehlivost a snižovat spotřebu energie,
protože na ně stále více doléhá nutnost plnit regulační legislativu, efektivně využívat náklady a
plnit požadavky zákazníků. Spolehlivá komprese vzduchu a plynu o vysoké kvalitě přispívá ke
zvyšování ziskovosti a konkurenceschopnosti těchto podniků," říká Eric Seidel, Vice President
of Product Management pro Compression Technologies and Services společnosti Ingersoll
Rand. “Vybavení pro stlačený vzduch má životnost desítky let a naše nabídka servisního
portfolia umožňuje zákazníkům v průběhu let prodlužovat dobu provozní využitelnosti a
dosahovat spolehlivého provozu i cílů spotřeby energie."
Společnost Ingersoll Rand poprvé představí Next Generation R-Series – řadu olejových
šroubových kompresorů RS200 až RS250. Každý Next Generation R-Series kompresor se
vyznačuje zcela novým, moderním kompresorovým stupněm, které dnes patří k nejúčinnějším
na trhu: nabízí až 15procentní zlepšení energetické účinnosti oproti dosavadním produktům.
Modely RS200 až RS250 s pevnými i proměnlivými otáčkami se standardně dodávají vybavené
funkcemi, které pro zákazníky znamenají novou úroveň energetické účinnosti, maximalizaci
provozní využitelnosti při vysokých nárocích na objem stlačeného vzduchu.
Návštěvníci výstavy se mohou na místě seznámit se zcela novou, revoluční technologií
vymrazovacího sušení společnosti Ingersoll Rand, která dosahuje rosného bodu -20 stupňů
Celsia. Vymrazovací sušička vzduchu je jediná sušička na trhu, která chladí a suší vzduch na
hodnotu rosného bodu pod bodem mrazu. Sušička je energeticky efektivní, je kompatibilní s
bezolejovými i olejovými kompresory a má nízké nároky na údržbu.
Společnost Ingersoll Rand představí svůj jedinečný koncept Total System pro zachování
maximální spolehlivosti a účinnosti. Zákazníci mohou na výstavě v rámci stánku Ingersoll Rand

navštívit akci CARE Clinic. Jedná se o interaktivní akci, při které odborníci společnosti
Ingersoll Rand sestavují správné servisní programy pro zákazníky na základě specifických
provozních požadavků.
Kromě služeb údržby se mohou návštěvníci seznámit také s obnoveným programem pronájmů,
který má nově dvojnásobný rozsah. Veškeré vybavení využívá výhod trvanlivých komponent,
které nabízejí nejvyšší úroveň spolehlivosti v širokém spektru aplikací. Společnost
Ingersoll Rand má v Evropě osm základen a 146 poboček, díky nimž dokáže obnovit provoz
vybavení u zákazníků do 24 hodin od poruchy.
Na výstavě budou firemní experti prezentovat řadu produktových skupin Ingersoll Rand včetně
rotačních kompresorů, šroubových kompresorů, úpravy stlačeného vzduchu a služeb.
Podrobné údaje o výstavě ComVac 2017
Číslo stánku: Stánek C12 v hale 26
Kdy:
24. až 28. dubna 2017
Kde:
Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Německo
Web:
hannovermesse.com
Zveme návštěvníky veletrhu ComVac i zástupce médií k návštěvě stánku C12 společnosti Ingersoll Rand
v hale 26, kde se mohou seznámit s naší nabídkou řešení pro stlačený vzduch a diskutovat s experty
společnosti Ingersoll Rand.
Další informace o kompresních technologiích společnosti Ingersoll Rand a souvisejících službách
naleznete na stránce www.ingersollrandproducts.com.

###
O společnosti Ingersoll Rand
Společnost Ingersoll Rand (NYSE:IR) se podílí na zlepšování kvality života vytvářením
komfortního a udržitelného životního prostředí s nízkými nároky na spotřebu energií. Naši
zaměstnanci spojili své síly, aby pod záštitou značek Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King®
a Trane® zvýšili kvalitu klimatizovaného vzduchu a tím i pohodlí v domácnostech, komerčních
budovách, dopravních prostředcích a chránili potraviny a rychle kazící se zboží před
znehodnocením. Naše výrobky rovněž zvyšují produktivitu a efektivitu v průmyslové výrobě.
Jsme globální společnost s obratem 13 miliard dolarů a naší vizí je svět udržitelného rozvoje a
trvalých hodnot. Portfolio produktů společnosti Ingersoll Rand zahrnuje ucelené systémy
stlačeného vzduchu a plynů, elektrické nástroje, pomůcky pro manipulaci s materiály a systémy
správy kapalin. Různorodé a inovativní produkty, služby a řešení zlepšují energetickou
účinnosti, produktivitu a provozy našich zákazníků. Další informace naleznete na webu
www.ingersollrand.com nebo www.ingersollrandproducts.com.

