A importância da marca

Vantagens dos compressores BOGE
Eficiência energética, optimização de custos e fiabilidade
Todos os compressores e acessórios BOGE são desenhados para obter
a melhor relação qualidade custo de operação, aumentando a sua vida
útil com a máxima fiabilidade reduzindo os custos energéticos e de
manutenção, tanto em horas de paragem como em número
e custo da peça.

Motores de eficiencia
energética Premium IE3

A importância
da qualidade

POUPANÇA
Numa instalação de ar comprimido os custos
típicos a 10 anos são:
11% Custo da Máquina e sua Instalação
8% Custo da Manutenção
81% Custo da Energia Eléctrica consumida

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM
SISTEMA BOGE
Com variador de frequência

25% poupança média

Com sistema de controlo

20% poupança média

Com optimização da pressão

7% poupança média

Com manutenção BOGE

4% poupança média

OUTROS BENEFÍCIOS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
•Grandeiabilidadecommenos70%de
tubagem,racoresecablagem.

•Controladorprogramávelcominformaçãodos
períodos de manutenção.

•Tanqueseparadorhorizontal,queoptimizaa
separaçãodoar-óleosemperdasdecarga.

•“Amelhorpeçaéaaquelaquenãoexiste”a
poucatubagemexistenteémetálica,comracoreshidráulicos,evitandofugasdeóleo.

Mínimoconsumoemvazio,aotrabalharauma
pressãodeaproximadamentezerobares.

•Filtroseparadorcomroscaedefácilacesso,
reduzindoassimonúmerodetécnicosede
horasnecessáriasemcadaintervenção,mesmo
em máquinas de grande potência.

•Designquemelhoraaventilaçãopassiva,reduzindoassimatemperaturadeoperaçãodos
componentesmecânicoseelectrónicos,obtendo-se um menor consumo energético.

•Manutençãosimpleseeconómicaao
controlar o compressor com uma única válvula
de admissão mecânica multifuncional.
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•Controloqueoptimizaosciclosde
carga/vazio/paragemediminuioconsumo.
•Opçãodecontrolo/gestãoautomática
inteligenteemonotorizaçãoàdistância.

BOGE Compressores
Dedicação exclusiva ao ar comprimido
Fundadaem1907,BogeKompressorenéofabricantedecompressoreslídernomercadoAlemão,
semdúvida,umdosmercadosmaisexigentesemprodutosindustriais.
Com100anosdehistória,asuaactividadecentra-seemexclusivo,nodesenhoefabrico
desistemasparaprodução,tratamentoearmazenamentodearcomprimido.

Todos os componentes são fabricados com a máxima exigência, pois são desenvolvidos
e fabricados para serem fiáveis, duradouros e com baixo consumo energético.
Apostamos na qualidade e propomos uma marca fiável: BOGE
A nossa aposta é a fiabilidade e confiança.

POR QUÉ BOGE
•Commaisde30%decotanomercado
alemão,quereconheceainigualávelrelação
preçoqualidadedosequipamentosBOGE,
devidotantoàsuaiabilidade,bemcomoaos
seusbaixoscustosdemanutençãoeconsumo
energético.

•Empresamultinacionalcompresençae
assistênciatécnicaemmaisde70países,
estandoassimpróximodetodososclientes.

•Equipamentossilenciososdeacordocomas
normasambientais.
•OscompressoresdeparafusoBOGEforam
premiados internacionalmente pelo seu
desenho,iabilidadeefacilidadedemanutenção
noForumIndustrialdeHannover.
•Garantiade5anosnoscompressoresde
parafusolubriicados,semcustoadicionalnem
limitedehorasdefuncionamento.

•Redecomercialedeassistênciatécnica
própria,emaisde40distribuidoresoiciaiscom
assistênciatécnicaemEspanhaePortugal.

•CertiicaçãodequalidadeISO9001.

•Amploparquedemáquinasinstaladasem
EspanhaePortugal,nosdiversossectoresda
indústria.

•Amplostockdemáquinas,sobressalentese
consumíveisnosnossosarmazéns,parauma
rápidaeeicazrespostaaocliente.

•Dedicaçãoexclusivaaoarcomprimido.
Maisde100anosdeêxitoeinovaçãono
desenho,fabricação,instalaçãoemanutenção
de sistemas completos de ar comprimido.
•Amplagamadeprodutoseserviços.
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Produtos BOGE
Compressores, Armazenamento e Tratamento
de Ar Comprimido

Máquinas adequadas para baixo, médio e alto consumo de ar comprimido.
•Compressoresdeparafuso
•Compressoresdotipoalternativodepistão
•Compressoresdealtapressão
•Bosters
•Compressoresisentosdeóleodepistão
•Compressoresisentosdeóleodeparafuso
•Compressorescentrífugos
•Compressorescomvariadordefrequência
•UnidadesparaaplicaçõesPET
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Tratamento de ar comprimido
•Filtrosdear
•Secadoresdearfrigoríicos
•Secadoresdeadsorção
•Secadoresdemembrana
•Reservatóriosdear
•Purgadordecondensado
•Separadordeágua-óleo

Controladores
•trinity:atétrêscompressores
•airtelligence/airtelligencePROVIS:
até 16 compressores

Serviços BOGE

qualquer sector
Para a sua empresa, em
ções
industrial, as nossas solu
recer standard.
“Chave na mão” vão lhe pa

•Análisedasnecessidadesemarcomprimido
•Projecto,engenhariaedesenvolvimentodesoluçõesintegrais
•Instalaçõescompletas“chavenamão”
•Aluguererentingdeequipamentos
•Serviçodepós-vendapreventivoecorrectivo
•Serviço24horas
•Telemonotorizaçãodeinstalações
•Auditoriasenergéticas
•Aplicaçõesespeciaisepersonalizadasdeacordocomasnecessidadesdecadaempresa,emtodosossectoresdaindústria.

BOGE serviço de assistencia técnica
A proposta do serviço de assistencia técnica e manutenção
BOGE desenvolveu-se de modo a adaptar-se ás necessidades unicas
e individuais de cada cliente.

NOSSO OBJETIVO
Onossoobjetivoérealizarumprogramadeassistenciaámedidadecadainstalação,quecubra
inspecções,manutenções,avarias,garantiaecontratoscomtudoincluido.
Onossoextensoprogramadeserviçoasseguraqueoseusistemadearcomprimidosemantenha
nasmelhorescondições.
ABOGEestáasuadisposiçãocomumaamplarededeassistenciaetécnicosdeserviço
certiicados,repartidosportodaaPeninsulaIbérica.

Quer seja para uma nova instalação, ampliação ou modificação, arranque de compressores, manutenção, reparação ou inspeccção,
pode confiar plenamente, e a todo o momento nos conhecimentos, tecnologia e experiencia dos especialistas certificados da BOGE.
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