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SIGMA AIR UTILITY
Compre apenas o ar que você precisa
Imagine que o seu novo sistema de ar comprimido não exija um único centavo de investimento. Você não precisa
financiar por conta própria ou buscar capital externo, porém o sistema é a vanguarda da tecnologia de engenharia de
ar comprimido e oferece uma eficiência excepcional. Seu sistema de ar comprimido é garantido permanentemente e
o custo da empresa para manutenção ou reparos é zero. Parece bom? É bom! Veja você mesmo.

Benefícios sem compromisso
Você dificilmente construiria uma usina elétrica para
atender às suas necessidades de eletricidade. Por
que então você investiria seus ativos líquidos para
comprar um sistema completo de ar comprimido
quando você poderia optar por um pacote SIGMA
AIR UTILITY da KAESER? Nós cuidamos de tudo,
desde o planejamento e instalação, até a operação,
manutenção e reparo do sistema. Isso proporciona
benefícios significativos: fornecimento de ar comprimido confiável, máxima eficiência energética e total
transparência de custos.

Tudo a partir de uma fonte
especializada
O ar comprimido é muito importante para uma
produção para arriscar deixar o seu fornecimento
a qualquer pessoa que não seja um especialista
comprovado e com vasta experiência. O pacote de
serviços híbrido da KAESER COMPRESSORES é
feito sob medida. Afinal, a KAESER não fornece apenas soluções de sistemas para aplicações específicas, projetadas por especialistas em ar comprimido
altamente experientes.
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Como fabricante líder de compressores e fornecedora de sistemas de ar comprimido, a KAESER
também oferece o hardware associado, para compressores, sistemas de tratamento de ar comprimido
e sistemas de gerenciamento de ar comprimido
ultramodernos, e com a qualidade mundialmente
reconhecida "Made in Germany". O KAESER Teleservice, o centro de logística e a nossa extensa rede
de serviços melhoram ainda mais a utilização do ar
comprimido. Tudo se encaixa.

Transparente e confiável
As empresas que compram apenas o ar comprimido necessário em vez de um sistema compressor
completo, desfrutam de uma transparência de custos
máxima. O preço por metro cúbico de ar comprimido é fixado contratualmente por um longo período,
fornecendo uma base muito mais confiável para
avaliar custos do que um cálculo misto complexo.
O preço básico durante o prazo do contrato cobre
os equipamentos e os custos operacionais, e o uso
de um volume base de ar comprimido. Além disso,
o consumo de ar que exceder esse volume base é
cobrado a um preço contratualmente fixo.

O desafio interminável do
gerenciamento:
Custos variáveis x custos fixos
As empresas devem aumentar a participação de
custos variáveis e redução de custos fixos como forma de salvaguardar o retorno de vendas e a liquidez,
no caso de um volume de negócios significativamente reduzido devido a uma crise econômica. Esta é a
forma pela qual a gerência corporativa pode garantir
que a empresa permaneça viável, mesmo quando os
tempos estiverem difíceis.

O pacote de serviços híbrido
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SIGMA AIR UTILITY
A escolha inteligente para um
fornecimento de ar comprimido
confiável e eficiente

Feito sob medida
Soluções de sistema modular

Desempenho garantido:
Ótima utilização de ar comprimido

Personalizado individualmente para requisitos
específicos. Experiência excepcional em projetos e
soluções turnkey.

O seu fornecimento de ar comprimido SIGMA AIR
UTILITY é operado e gerenciado pela KAESER.
Nós projetamos, fabricamos, instalamos, fazemos
manutenção de todos os componentes e otimizamos o sistema como um todo. O resultado: máxima
utilização de ar comprimido.

SIGMA AIR UTILITY: Muito mais
do que apenas locação e serviço
completo

Bônus de juros graças a maior
proporção de patrimônio

Nós cuidamos de tudo para você. Não apenas operamos e mantemos o equipamento, como também
assumimos a responsabilidade de garantir que o seu
sistema de ar comprimido cumpra todas as normas e
regulamentos aplicáveis.

Com o SIGMA AIR UTILITY seu índice proporcional de patrimônio permanece intocado, pois não
são necessários fundos de um banco ou da própria
empresa para comprar o equipamento. Isso é bom
para a classificação corporativa e mantém as taxas
de juros baixas.
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KAESER – O mundo é a nossa casa
Por ser um dos maiores fabricantes de compressores e sistemas de ar comprimido do mundo, a KAESER COMPRESSORES está
representada em mais de 100 países através de uma abrangente rede de filiais, empresas subsidiárias e parceiros autorizados.
Com produtos e serviços inovadores, a KAESER COMPRESSORES possui consultores e engenheiros experientes para ajudar os
seus clientes a aumentar suas vantagens competitivas, trabalhando em estreita parceria para desenvolver conceitos de sistemas
progressivos que aumentem os limites de desempenho e eficiência de ar comprimido de forma continua. Além disso, as décadas
de conhecimento e experiência deste fornecedor de sistemas líder de mercado estão também disponíveis para todos os clientes
através da rede global de computadores do grupo KAESER.

KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA.
Avenida de Pinedo, 645 – São Paulo - SP - Brasil
Telefone +55 11 5633-3030 – Fax +55 11 5633-3033
E-Mail: info.brasil@kaeser.com – www.kaeser.com

P-1620BR As especificações estão sujeitas à mudanças sem aviso prévio /19

Estas vantagens, somadas à organização de serviços mundial da KAESER, garantem que todos os produtos operem com o maior
desempenho possível, por todo o tempo necessário, e possibilitem o máximo de utilização de ar comprimido.

