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Centro de Produção Mobilair

Instalações da fábrica de compressores portáteis na se

Motores na prateleira esperando para serem
instalados

Carcaças para os compressores portáteis

Montagem da unidade compressora

As máquinas recebem a resistente pintura a
pó na instalação própria para isso

Unidades Mobilair na sala de testes

Compressores P
A KAESER COMPRESSORES é um dos
maiores fabricantes e fornecedores de
sistemas de ar comprimido do mundo.
Inovação, confiabilidade e mínimo consumo de energia, fazem parte do padrão
de qualidade dos produtos da fábrica
alemã estabelecida em 1919 em Coburg,
no nordeste da Bavária.
D O investimento no novo centro de produção de compressores
portáteis “Mobilair” significa um marco na história da empresa e
ilustra o compromisso contínuo da KAESER em produzir ar comprimido de qualidade e com incomparável confiabilidade. Possuindo o mesmo nome da linha de compressores portáteis, o centro
“Mobilair” representa apenas um dos grandes projetos designados

ede da KAESER em Coburg

Portáteis para Aplicações
a oferecer os recursos essenciais necessários para atender às
futuras demandas do mercado global. Esse centro de produção
foi inaugurado na primavera de 2002 e está localizado ao lado da
fábrica principal da sede da KAESER.
As novas instalações contêm os mais avançados equipamentos
com o objetivo de manter e ampliar a competitividade da KAESER.
Entre muitos sistemas com tecnologia de ponta, a KAESER tem a
sua disposição uma área de testes de som, certificada pela Agência
de Inspeção Técnica Alemã (TÜV), para medir o nível sonoro
sem interferências e uma instalação completa para a pintura a
pó. Os compressores portáteis são fabricados, nos 15.000 m² da
fábrica, por especialistas altamente treinados, os quais conseguem
produzir unidades „Mobilair“ com a máxima rapidez para atender
às exigências específicas de inúmeros clientes. Infra-estrutura e
processos de produção modernos asseguram a máxima flexibilidade, uma vez que a qualidade dos produtos e a confiabilidade dos

mesmos são as maiores prioridades da KAESER.
Também localizado na fábrica principal da KAESER e a apenas
poucos metros de distância do centro Mobilair, está o novo Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento, inaugurado em Janeiro de 2004.
Esse centro possibilitará à empresa a lançar no mercado mais
produtos e inovações e operar ainda mais eficientemente com foco
nos clientes.
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Compressor de parafusos rotativos com PERFIL SIGMA

Secadores por refrigeração com o controle economizador de
energia SECOTEC

Controlador de compressor com processador Intel

Tratamento de ar (filtros, tratamento de condensado, secadores
dessecantes, torres de adsorção de carvão ativado)

Sopradores rotativos com PERFIL OMEGA

Compressores portáteis com PERFIL SIGMA

Compressores de pistão para indústria e comércio

Ferramentas e acessórios pneumáticos
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