Levegő ami mozgásba hoz...

Tisztelt olvasó!
A Press Air Kompresszorforgalmazó és Szerviz Kft. alapító tagjai és munkatársai egyéni és együttes eltökélt szándéka, egy hazánkban európai mércével
mérve is irányadó értékesítési- és szerviz szolgáltatás megvalósítása és folyamatos fejlesztése. 1997-es megalakulása óta a Press Air Kft. magyar magánszemélyek 100%-os tulajdonában van. Ez számunkra méltó kihívást jelent több,
gyártói tulajdonú konkurensünkkel szemben. Megalakulásunk óta, napjaink
irgalmatlan árversenyéig, elhatárolódtunk a magyar piacot átszövő - a minőséget és üzembiztonságot nem alapvető prioritásként kezelő - kétes megoldásoktól és felelőtlen ígéretektől. Önbizalmunk a szakszerűségre és vevőink,
megbízóink elégedettségére alapul. Kiegyensúlyozott gazdálkodásunknak
köszönhetően minősített adózóként tagjai vagyunk az APEH „Köztartozás
mentes” adózók körének.
Legnagyobb partnerünk és szállítónk, a BOGE Kompressoren GmbH termékei
a 80-as évek közepe óta elérhetőek Magyarországon. A piacgazdasági átmenet kezdeti nehézségeinek felismerése, a javítás szándéka a BOGE-nél időben
egybe esett a Press Air Kft. induláskori céljaival, így azonnal egymásra találtunk és a kezdetek óta folyamatosan erősítjük egymást a minőség és megbízhatóság iránti törekvéseinkben.

Tóth Gábor
ügyvezető igazgató
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Üzletfilozófia
A Press Air üzletfilozófiája
a hosszú távú minőségi
szolgáltatás garanciája....

A Press Air Kft. üzletfilozófiája a hosszú távú minőségi szolgáltatás garanciája.
Eredményességünket és fejlődésünket elégedett Ügyfeleink és a velük való szoros szakmai
együttműködés biztosítják.
A kapcsolatfelvételtől kezdve nagy figyelmet szentelünk ügyfeleink gyártási folyamatainak
elemzésére, mennyiségi- és minőségi igényeinek pontos megismerésére. Tapasztalatunk
szerint a feltárt igényeket maradéktalanul kielégítő sűrített levegős rendszer „testre szabása”,
kiépítése, és gazdaságos üzemeltetése csak és kizárólag szoros partneri együttműködés
keretei között valósítható meg. Ez a folyamatos együttműködés biztosítja, hogy a Partnereinknél felmerülő technológiai eljárások vagy megrendelői követelmények változásából fakadó új
kihívásokra gyors és rugalmas megoldásokkal válaszoljunk. A fejlett piaci igényeknek megfelelően rendelkezünk tevékenységi-, szolgáltatói-, termék- és környezetszennyezési felelősségeket magában foglaló Általános Felelősségbiztosítással.
Versenyképességünk megőrzését rugalmasságunk, műszaki és infrastrukturális hátterünk
biztosítják. Éves árbevételünk tekintélyes hányadát fordítjuk innovatív beruházásokra. Az
elkötelezett és jól képzett munkatársi gárdán túlmenően, többek között az alább felsorolt
fejlesztések garantálják gyors és megbízható működésünket:
2003 – ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer
2007 – SAP vállalatirányítási rendszer
2009 – HABEL digitális dokumentummenedzselési rendszer
2011 – elektronikus számlázás bevezetése
Ügyfeleink elismerésének és képviselt filozófiánknak köszönhetően a Press Air Kft. évek óta
stabil forgalom- és eredménynövekedést könyvelhet el magának. Többször nyertük el a BOGE
Kompressoren GmbH elismerését az évente kiosztásra kerülő - az értékesítési és szerviz tevékenységet értékelő ezüst, arany és prémium partneri címet.
Az elmúlt években több új és már meglévő ügyfelünk országhatárainkon átnyúló fejlesztéseiben is partnerként vettünk részt. Napjainkban Romániában, Szlovákiában és Szerbiában is
biztosítjuk az értékesített berendezések, rendszerek komplett üzemeltetését. A BOGE termékei
mellett az alább felsorolt sűrített levegő előállító és kezelő berendezések gyártóinak képviseletét, alkatrészellátását és karbantartását végezzük:
DRYTEC S.A – A belga gyártóval 2004-ben kötöttünk képviseleti szerződést. A DRYTEC S.A.
hűtveszárítókat, sűrített levegő szűrőket és kezelő berendezéseket gyárt. Hűtveszárítóik hőcserélőjére felár nélkül 5 év gyártói garanciát biztosítanak.
Samsung Techwin LTD. - A dél-koreai Samsung turbókompresszorok gyártójának képviseletét is 2005-től a Press Air Kft látja el.
Josef Mehrer GmbH & Co KG – 2005-ben kezdtük meg a németországi Baden-Württemberg
tartományban, Balingen városában működő cég termékeinek értékesítését és karbantartását.
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Energiahatékonyság – Mérés
A sűrített levegő az egyik nagyon fontos, ha nem a legfontosabb erőforrás az iparban.
Szinte nem is létezhet iparág sűrített levegő nélkül. Egyszerűen csak itt van, egy erőforrás,
mint a háztartásokban az elektromos áram. De az áramhoz hasonlóan a sűrített levegőnek is
megvan a maga ára. Az állandóan emelkedő energiaáraknak köszönhetően a sűrített levegő
előállításáért felelős személyek egyre jobban odafigyelnek az előállítás költségeire.
Korábban az energiahatékonyság nem állt az érdeklődés középpontjában, a potenciális energiamegtakarító intézkedéseket nem hozták meg, nagyrészt ignorálták ezeket a lehetőségeket.
Ennek köszönhető, hogy a sűrített levegőt manapság nem becsülik meg eléggé.
Sok kompresszorállomás nem működik olyan hatékonyan, ahogyan tudna.
Ez azonban nem magának a sűrített levegőnek a hibája, hanem kizárólag abból ered, hogy
figyelmen kívül hagyjuk a minden kétséget kizáróan rendelkezésünkre álló jelentős energia
megtakarítási potenciált. A sűrített levegő rendkívül hatékony és biztos erőforrás.
Ugyanakkor feltétlenül meg kell ismernünk annak a módját is, hogyan tudjuk az előállítási és
elosztási költségeket minimumra csökkenteni.
A Press Air Kft felkészült az Önök rendszerének energiahatékonysági felülvizsgálatára.
Az „AIReport” vizsgálat befejeztével – egy közös kiértékelést követően - területi képviselőink
„méretre szabott” megoldást kínálnak az előállítási- és elosztási költségek garantált csökkentésére.

BOGE AIReport „Sűrített levegő méretre szabva”
A sűrített levegős berendezések legmagasabb energiahatékonysága csak úgy biztosítható,
amennyiben a rendszer egészét vizsgáljuk, és megfelelően összehangoljuk. Az AIReport
vizsgálat egy tartós megfigyelés keretein belül tárja fel a rendszer gyenge pontjait, és segít a
berendezések célirányos optimalizálásában. Ennek a megvalósításához nyújt ideális lehetőséget az AIReport mérőkészülék.
Egy kompresszorállomás hatékonyságának legfontosabb ismérve az energiafelhasználás.
Mennyi elektromos áram szükséges a köbméterenkénti sűrített levegő előállításához illetve
felhasználásához? Csak annyi sűrített levegőt termelünk, amennyire ténylegesen szükségünk van?
A szivárgások mennyisége nagyon fontos kritérium a tényleges hatásfok meghatározásához.
Ennek az értéknek olyan alacsonynak kell lennie, amennyire csak lehetséges. Hasonlóképpen
érvényes az előző megállapítás a termelés és felhasználás közötti nyomásesésekre vonatkozóan. A tartós és gazdaságos üzemeltetés érdekében az előállított - lehető legalacsonyabb - maximális nyomásnak igazodnia kell a valós igényhez. Egy ultrahangos szivárgáskereső készülékkel, célszerű mielőbb elvégezni a sűrített levegő vezeték veszteségeinek felülvizsgálatát,
a szivárgási helyek feltárását vagy a csavarkompresszorok gazdaságtalan üresjárati idejének
meghatározását, amit az AIReport mérőkészülékkel végezhetünk el a leghatékonyabban.
A több napon keresztül (kb. 1 hét) történő mérés, tájékoztatást ad a leggazdaságosabb üzemeltetést biztosító kompresszor kombinációról. Úgyszólván: „levegő méretre szabva”.
Ezzel egyidejűleg kiegészítő tájékoztatást kap a felhasználó üzemének jellemző légfelhasználási sajátosságairól, aminek alapján a munkafolyamatok szükség esetén optimalizálhatóak.
Az AIReport vizsgálat elvégzését követően elegendő adat áll rendelkezésre, hogy
- minden felhasználási területen - szakembereinkkel közösen az ideális kompresszor kombinációt és a leggazdaságosabb konfigurációt állítsuk össze.
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Szerviz és karbantartás
Ügyfeleink érdekében
komoly hangsúlyt fordítunk
az optimális készletgazdálkodásra.

Forgalmazott termékeink kiváló minőségének megőrzését, zavartalan működését a németországi gyárban képzett szerviztechnikusok sok éves tapasztalattal rendelkező csapata garantálja, akár tervezett karbantartásról, akár váratlan üzemzavarról legyen szó. Büszkék vagyunk
szerviztechnikusaink és vezetőik felelősségteljes és lelkiismeretes hozzáállására, mely alapfeltétele a magas színvonalú munkavégzésnek.
Tudjuk, hogy az Ön számára a költségtakarékos, zavarmentes és folyamatos termelés kiemelten fontos. Szolgáltatói filozófiánk, hogy ezek a jellemzők nálunk nem pusztán üres frázisok.
Ügyfeleink érdekében komoly hangsúlyt fordítunk az optimális készletgazdálkodásra. Napjainkban közel 500 m2-en alkatrészeket mintegy 50 millió Ft értékben, sűrített levegős berendezéseket nagyságrendileg 40 millió Ft értékben készletezünk az azonnali kiszolgálás biztosításának érdekében. Bérgép parkunk megoldást kínál, hogy egy esetleges hosszabb javítási
időt kívánó üzemzavar esetén a folyamatos termelés biztosítható legyen.
A teljes körű és magas műszaki színvonalú szolgáltatás érdekében szerelőink többsége
rendelkezik minősített általános hűtéstechnikai szerelői szakvizsgával. Ez biztosítja, hogy a
kompresszorokon kívül a sűrített levegő kezelő berendezéseknél – hűtveszárítóknál – jelentkező üzemzavarokat, saját képesített szakemberünk szüntesse meg. Ezen felül megfelelő
jogosítvánnyal rendelkezünk a törvény által kötelezően előírt, Hűtő- klíma- és hőszivattyú
berendezések kötelező szivárgásvizsgálatának és hűtőköri beavatkozások szakszerű elvégzésére is. Így a hűtveszárítókkal kapcsolatos karbantartások, üzemzavarok elhárítását és az előírt
vizsgálatok elvégzését is egy lépésben végzi a szervizünk.
Sok éves gyakorlattal rendelkezünk komplett sűrített levegős rendszerek kiépítésében.
Vállaljuk kompresszorházon belüli vagy teljes sűrített levegő hálózat, kondenzátum hálózat, valamint légcsatorna rendszer kiépítését, legyen az fekete acél, saválló acél, réz vagy műanyag.
Helyszűke, vagy speciális telepítési igények esetén, kívánságra konténerbe szerelt komplett
sűrített levegő állomás összeszerelését és szállítását is vállaljuk. Az általunk kivitelezett sűrített levegő állomások garantálják az üzembiztos működést nyári kánikulában és nagy téli hidegben is.
Annak érdekében, hogy az általunk nyújtott magas színvonalú és teljes körű szolgáltatás a
hét minden napján rendelkezésre álljon, szerviz ügyeletünk hétvégén is elérhető.
A sűrített levegős berendezések karbantartására az alábbi szerződéses konstrukciókat kínáljuk:

Felülvizsgálati szerződés
Azok az ügyfelek, akik a sűrített levegő előállító berendezéseik karbantartási munkáit saját
személyzetükkel végeztetik, ezzel a szerződéssel megtalálják a Press Air – mint BOGE márkaszerviz - optimális támogatását.
Különlegesen kedvező fix árért márkaszervizünk három havonta felszólítás nélkül felülvizsgálja a berendezéseket, és elkészít egy felülvizsgálati jegyzőkönyvet. Amennyiben karbantartás
vagy javítási munka válik szükségessé, a felhasználó dönti el, hogy megbízza-e a szervizt vagy
saját maga végzi el a munkát. Így a sűrített levegő felhasználó rendszeresen szakszerű értékelést kap a sűrített levegő állomás állapotáról és proaktívan cselekedhet, mert a rendellenességek és hibák időben felismerhetőek.

Karbantartási szerződés
A Press Air márkaszerviz előnyös átalánydíj ellenében vállalja minden időszakos karbantartás
elvégzését és részletes karbantartási jelentést készít. Ez a felhasználó számára azt jelenti, hogy
profitál a fenntartási költségek áttekinthetőségből, az optimalizált üzembiztonságból és a sűrített
levegő ellátás magas megbízhatóságú rendelkezésre állásából. Mivel a berendezés bizonyíthatóan
„gyárilag szervizelt”, az ilyen kompresszor visszavásárlási- ill. használt piaci ára jóval az átlag fölött van.
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Szerviz ajánlások
BOGE BestCair garancia
A BestCair garancia biztosítja BOGE kompresszora számára az 5 éves garanciális időtartamot. 2 év teljes
körű garancia, 3 év emelt garancia – az Ön választása szerint. Az első két évben garanciális meghibásodás esetén a BOGE Kompressoren GmbH vállalja az összes anyag, munkadíj és fuvarköltséget, melyet
képviseletén keresztül biztosít.
A Bestcair garancia meghosszabbításával az alábbi tételekre a BOGE gyári garancia 5 évre növekedik, az
alábbi alkatrészek esetén:
csavarelem – 60 hónap
meghajtó villanymotor – 60 hónap
kombitartály – 60 hónap
Ez idő alatt – a 3. évtől - garanciális meghibásodás esetén a BOGE Kompressoren GmbH vállalja az összes
felmerülő anyagköltséget, melyet képviseletén keresztül biztosít.
Legkésőbb az üzembe helyezés idején a Felhasználó köteles jelezni a Bestcair garanciára vonatkozó
igényét. Az igénybejelentést követően a meghosszabbított garanciát a BOGE Kompressoren GmbH a
képviseletén keresztül megküldött Bestcair karbantartó füzet rendelkezésre bocsátásával érvényesíti.

Székhely: 1112 Budapest, Sasadi út 128.
Telephely: 1117 Budapest, Budafoki út 183.
Cégjegyzékszám: 01 09 568550
Adószám: 12249549-2-43
Közösségi adószám: HU12249549

A Bestcair garancia további feltételei:
a karbantartásokat kizárólag gyári képviselet végezheti
a BOGE Kompressoren GmbH által előírt karbantartási ciklusok betartása
eredeti gyári alkatrészek és kenőanyag felhasználása

Eredeti BOGE alkatrészek
Az eredeti BOGE alkatrészekkel több évre biztosítja a BOGE berendezések technológiai előnyét! Csak így
bízhat abban, hogy BOGE kompresszora a javítást vagy karbantartást követően minden pozitív tulajdonságát változatlanul megőrzi: beleértve a megbízható sűrített levegő ellátást és értékmegőrzést.
Minden szűrőt és olajleválasztó patront a BOGE szigorú minőségi előírásai alapján gyártanak neves
beszállítók. Mielőtt ezek az alkatrészek sorozatgyártásba ill. forgalmazásra kerülnek, a legnehezebb
körülmények között végzett kiterjedt tesztsorozatot teljesítenek, mert csak a BOGE szakértői tudják,
hogy mely szűrők és leválasztó patronok illenek a legjobban a kompresszoraikhoz. Megfelelnek a BOGE
magas követelményeinek, első osztályú anyagokból készülnek és folyamatos minőségbiztosítási eljárásoknak vetik alá őket.
Az eredeti alkatrészek hosszú távon biztosítják azt az előnyt, amelyre Ön egy BOGE sűrített levegős
rendszerrel tesz szert. Az eredeti BOGE olajleválasztó patronok és olajszűrők például megakadályozzák,
hogy a Felhasználó a megnövekedett nyomáskülönbséget nagyobb energia ráfordítással egyenlítse ki,
így érve el a kívánt légszállítást. A kizárólag eredeti BOGE kenőanyagok, szűrők és leválasztó patronok
használata kíméli és megnöveli a sűrített levegő előkészítő rendszerek élettartamát. A nem megfelelő
levegőszűrők okozta, megszaporodott szennyező részecskék károkat okoznak a csapágyakban, tengelytömítésekben és a csavarelem meghibásodását okozzák. Ennek eredményeként jelentősen csökkenhet a
karbantartási intervallumok hossza és megtöbbszöröződhetnek a költségek.

Statisztikai számjel: 12249549-4669-11-301
GLN szám: 5990074621001
KÜJ szám: 101720018
KTJ szám: 101534645
Bankszámlaszámok:
Raiffeisen Bank Zrt
HUF 12011148-01249306-00100002
EUR 12011148-01249306-00200009

Vigyázat az olcsó utánzatokkal
Az olcsó utángyártott alkatrészek nemcsak a berendezések károsodását és ebből eredő többletköltségeket idézhetnek elő, de a biztonságos üzemeltetést is veszélyeztetik. Ezen kívül a nem eredeti gyári alkatrészekkel karbantartott kompresszorok elveszítik a garanciális és szerviz jogosultságot. Az utángyártott
alkatrészek, még ha kívülről hasonlítanak is az eredetire, minőségükben nem felelnek meg a magas
BOGE előírásoknak.
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H-1117 Budapest, Budafoki út 183.
Telefon: +36-1 481-9525 I Fax: +36-1 481-9523
info@pressair.hu I www.pressair.hu

