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Informacje dla prasy 

 

Simmern, Niemcy, listopad 2019 r. 
 

Wydajne sprężanie powietrza — 

sprężarki z serii o mocy 90–132 kW zużywają teraz o 3,5% mniej energii! 

Najnowsza sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju firmy CompAir z wiodącego w branży 

typoszeregu L jest teraz jeszcze bardziej energooszczędna.  

Wprowadzona na rynek w marcu 2019 r. seria sprężarek z wtryskiem oleju o mocy od 90 do 

132 kW charakteryzowała się już najwyższą 

sprawnością energetyczną — o 6% wyższą w 

porównaniu z poprzednimi modelami. Teraz, 

dzięki zaawansowanemu projektowi centrum 

badawczego technologii stopnia sprężającego 

w zakładzie produkcyjnym w Simmern w 

Niemczech, nowy stopień sprężający zużywa o 

3,5% mniej energii! 

Stopień sprężający GD8 ma wirnik o 

zoptymalizowanych wymiarach, 

zoptymalizowany odlew i osprzęt oraz 

zredukowane luzy, co zapewnia niską prędkość 

obrotową i minimalizuje zużycie energii przez 

urządzenie. Te ulepszenia jeszcze bardziej zwiększyły sprawność energetyczną, obniżyły koszty 

i zagwarantowały optymalną charakterystykę pracy. 

Większa sprawność energetyczna oznacza, że standardowe maszyny są teraz jeszcze bardziej 

konkurencyjne, zapewniając naszym klientom dodatkowe oszczędności bez dodatkowych 

kosztów! Sprężarki śrubowe z tej serii pozostają w tej samej cenie, a szacujemy, że nasz nowy 

stopień sprężający może zaoszczędzić energię i zapewnić klientom dodatkowe oszczędności do 

4000 € rocznie w przypadku sprężarki z typoszeregu L o mocy 132 kW przy ciśnieniu 7,5 bara.  
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Śrubowa sprężarka powietrza z wtryskiem oleju firmy CompAir o mocy od 90 do 132 kW 

zapewnia najwyższą sprawność energetyczną, a także cały szereg innych korzyści, takich jak: 

- Konstrukcja z wbudowanym filtrem oleju i regulacją oleju pozwala jeszcze bardziej 

zmniejszyć ryzyko kondensacji i korozji oraz zapewnić wysoką jakość oleju w systemie 

- Silnik elektryczny o wysokiej sprawności 

- Chłodnica końcowa o większej powierzchni zapewnia optymalne chłodzenie, a tym samym 

niskie temperatury robocze 

- System iConn, stanowiący wyposażenie standardowe w nowym typoszeregu L, umożliwia 

szczegółowe monitorowanie w czasie rzeczywistym w celu wykrycia anomalii w systemie 

sprężonego powietrza 

- Szeroka gama opcji zapewniających dodatkowe oszczędności energii, takich jak zintegrowane 

urządzenia do odzysku ciepła 

Inżynierowie z „Centre of Excellence”  w Simmern 

nieustannie dążą do poprawy sprawności 

energetycznej, charakterystyki pracy i 

niezawodności sprężarek CompAir. Inwestycja w 

Simmern pozwala utrzymać firmę CompAir w 

czołówce innowatorów w tej branży, zapewniając 

szeroką platformę do ciągłych ulepszeń. 

Dodatkowo, wszystkie systemy i stopnie 

sprężające CompAir są objęte jednymi z 

najkorzystniejszych w branży gwarancji, które 

zapewniają 10 lat ochrony i całkowitego spokoju 

ducha. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na 

temat sprawności energetycznej, naszego ulepszonego stopnia sprężającego lub gamy 

śrubowych sprężarek powietrza z wtryskiem oleju, kliknij tutaj. 

 

-koniec-  

https://www.gardnerdenver.com/en-es/compair/oil-lubricated-air-compressors/90-132kw
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Informacje o firmie Gardner Denver Industrials Group 

Grupa Gardner Denver Industrials  zapewnia użytkownikom końcowym oraz producentom oryginalnego 

sprzętu najbogatszą gamę sprężarek oraz produktów próżniowych w obrębie szerokiej oferty 

technologicznej. Grupa oferuje niezawodny i energooszczędny sprzęt wykorzystywany w wielu procesach 

związanych z produkcją i obróbką. Gama produktów obejmuje m.in. sprężarki nisko- i wysokociśnieniowe 

oraz dostosowane do potrzeb klienta dmuchawy i pompy próżniowe wykorzystywane w takich branżach, 

jak produkcja, motoryzacja, oczyszczanie ścieków oraz branża spożywcza, tworzyw sztucznych i 

wytwarzania energii. Globalna oferta Grupy obejmuje również kompleksowy zakres usług posprzedażnych 

uzupełniających ofertę produktów. 

  

Grupa Gardner Denver Industrials, część spółki Gardner Denver Inc., ma siedzibę w Milwaukee w stanie 

Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Firma Gardner Denver powstała w 1859 r., a obecnie zatrudnia około 

7000 pracowników w ponad 30 krajach. Więcej informacji można znaleźć na 

stronie: www.gardnerdenver.com/industrials. 

Obszerniejszych informacji dla mediów udzielają: 
 
Britta Hilton +49 6761 832 377  
britta.hilton@gardnerdenver.com  
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