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Αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί κίνητρο και θέληση για 
συνεργασία.

Για να δημιουργηθεί κάτι εντελώς καινούργιο ή να αναδια-
μορφωθεί κάτι παλιό ώστε να φαίνεται καινούργιο χρειάζονται 
άνθρωποι με βαθιές γνώσεις που θα μπορούν να στηρίξουν μια 
τέτοια διαδικασία αλλά και άνθρωποι με καινοτόμες και τολμη-
ρές ιδέες που θα οδηγήσουν την εταιρεία σε ένα επιτυχημένο 
μέλλον.

Η στροφή στην ψηφιοποίηση αποτελεί θέμα της επιχείρησης. 
Η επιχείρηση είναι αυτή που πρέπει να αποφασίσει, να «κι-
νήσει» και να υποστηρίξει αυτήν την αλλαγή δείχνοντας τον 
δρόμο προς όλους τους άλλους.

Η τεχνική και ανθρώπινη πλευρά της ψηφιοποίησης θα πρέπει 
να εξετάζονται πάντοτε ως ένα ενιαίο ζήτημα.

Ακόμη και αν η ψηφιοποίηση ολόκληρης της επιχείρησης πα-
ραμένει ένας απώτερος στόχος, τα έξυπνα πιλοτικά προγράμ-
ματα που τίθενται σε εφαρμογή σταδιακά φέρνουν γρήγορα 
αποτελέσματα.
Έτσι, τόσο οι πελάτες όσο και η ίδια η επιχείρηση μπορούν να 
βλέπουν μετρήσιμα επιτεύγματα και να βάζουν στο πλάι δεύ-
τερες σκέψεις και αμφιβολίες, καθώς δεν υπάρχει μεγαλύτερο 
πειστήριο από την ίδια την επιτυχία.

Η κοινωνία και οι επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διαδικασίας 
ψηφιοποίησης: Όλα όσα μπορούν να ψηφιοποιηθούν, θα ψηφιο-
ποιηθούν αργά ή γρήγορα.
Ωστόσο, η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Είναι απλώς 
προϋπόθεση και μέσο για τη βελτίωση της απόδοσης, την αύξηση 
της ευελιξίας και της ταχύτητας καθώς και για τη δημιουργία 
περισσότερων οφελών για τον πελάτη αλλά και ολοκαίνουργιων, 
καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Γι’ αυτόν το λόγο είναι αναγκαία μια μεγάλη «τεχνολογική 
αλλαγή», για μια σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή, που θα δίνει 
τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους (πελάτες, συνερ-
γάτες, προμηθευτές και εργαζόμενους), να έχουν πρόσβαση και 
συνεργατική συμμετοχή σε όλα τα ψηφιακά δεδομένα.

Φυσικά, αυτό που είναι ακόμη πιο σύνθετο είναι η «ανθρώπινη 
αλλαγή».
Για να «πετύχει» αυτή η ψηφιοποίηση χρειάζονται πελατοκεντρι-
κοί και δημιουργικοί εργαζόμενοι που μπορούν και θέλουν να 
συνεργαστούν.

Πρώτιστο μέλημα αποτελεί πάντα ο πελάτης.
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τι 
έχει πραγματικά σημασία για τον πελάτη, ποιες είναι οι πραγματι-
κές του ανάγκες αλλά και πώς και από ποιον μπορεί να προμη-
θευτεί και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
Καθώς οι εργασίες που απαιτούνται για την ψηφιοποίηση είναι 
αρκετά σύνθετες, χρειάζονται αφοσιωμένοι εργαζόμενοι, οι 
οποίοι θα αυτο-ορ γανωθούν σε διεπιστημονικές και προσωρινές 
ομάδες εργασίας χωρίς κάποια ιεραρχική δομή.
Στο πηδάλιο κάθε ομάδας θα πρέπει να βρίσκονται αυτοί με τις 
περισσότερες ικανότητες στην ανεύρεση λύσεων.
Οι εργασίες και οι στόχοι προκύπτουν από κοινά προβλήματα 
και προκλήσεις, που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και να 
διαμορφώσουν ένα επιτυχημένο μέλλον για όλους. 
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Ο υπερσύγχρονος σταθμός αεροσυμπιεστή ελέγχεται από το κεντρικό 
σύστημα ελέγχου SIGMA AIR MANAGER 4.0

Η Oswald παράγει ηλεκτροκινητήρες για 
πολλούς και διάφορους κλάδους

γκες του εκάστοτε πελάτη. Τα οφέλη που 
αποκομίζει ο πελάτης είναι η σημαντική 
αύξηση της παραγωγικότητας και η μεγά-
λη εξοικονόμηση ενέργειας.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 
μέλλον 
"Επειδή ασχολούμαστε ενεργά με τον 
τομέα των υπεραγώγιμων κινητήρων, 
ακολουθούμε τις εξελίξεις της σύγχρο-
νης τεχνολογίας ως προς την πυκνότητα 
ισχύος, τη δυναμική και την ενεργειακή 
απόδοση των κινητήρων", συνοψίζει ο 
Bernhard Oswald, ο γηραιότερος διευθυ-
ντής της εταιρείας. Ο ογδονταεπτάχρο-
νος Bernhard Oswald ειδικεύεται στην 
υπεραγωγιμότητα. Εργαζόταν για χρόνια 
στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος στο 
Γκάρχινγκ, ήταν στην ομάδα του νομπε-
λίστα Werner Heisenberg και διετέλεσε 
επικεφαλής του τμήματος Τεχνολογίας 
Μαγνητικών Πεδίων. 
Συνεργαζόμενη με μια κοινοπραξία ευ-
ρωπαϊκών εταιρειών και πανεπιστημίων, 
αλλά και με μεγάλους κατασκευαστές του 
αεροναυπηγικού κλάδου, αυτή η εταιρεία 
από την Κάτω Φραγκονία της Γερμανίας 
συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη κινητή-
ρων για υβριδικά αεροσκάφη. Στόχος των 
ερευνών είναι να περιοριστεί η χρήση του 
κινητήρα κηροζίνης στην κίνηση του ηλε-
κτροκινητήρα, ώστε να μειωθούν οι εκπο-

τέσσερα χρόνια μετά 
την ηλεκτροδότηση 
της πόλης. Σήμερα, η 
Oswald Elektromotoren 
είναι παγκόσμια ηγέ-
τιδα στον τομέα των 
κύριων μηχανισμών 
κίνησης και εφοδιάζει 
εταιρείες από πολ-
λούς και διάφορους 
κλάδους με ειδικούς 
ηλεκτροκινητήρες 
εξοικονόμησης ενέρ-
γειας. Η γκάμα των 
προϊόντων της περι-
λαμβάνει κινητήρες 
ροπής, σύγχρονους 
κινητήρες, ασύγχρο-
νους κινητήρες, γεν-
νήτριες, γραμμικούς 
κινητήρες και πηνία 
μαγνητικού πεδίου. Η 
Oswald δεν έχει στά-
νταρ παραγωγή. Κα-
τέχει ένα εξειδικευμένο 
κομμάτι της αγοράς και 

δεν κατασκευάζει κινη-
τήρες μαζικά. Αντιθέτως, 

φτιάχνει εξατομικευμέ-
νους κινητήρες απευθείας 

μετάδοσης, οι οποίοι είναι 
προσαρμοσμένοι στις ανά-

Αυτή η μικρή πόλη στην Κάτω Φραγκονία 
της Γερμανίας είναι γεμάτη παραδοσιακά 
σπίτια με ξυλόδεμα, ενώ έχει δύο ρωμαϊκά 
κάστρα, που μαρτυρούν ότι η ιστορία της 
φτάνει μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή. Εκεί έχει 
τις εγκαταστάσεις της η εταιρεία Oswald 
Elektromotoren GmbH. Αυτή η μικρομε-
σαία οικογενειακή επιχείρηση διοικείται 
σήμερα από τον Johannes Oswald, δισέγ-
γονο του ιδρυτή της εταιρείας. 

Ηλεκτροκινητήρες για όλους τους 
κλάδους
Η Oswald Elektromotoren GmbH —
που σήμερα απασχολεί περίπου 200 
άτομα, μεταξύ των οποίων 20 εκπαι-
δευόμενοι— παράγει και αναπτύσ-
σει εξατομικευμένους υδρόψυκτους 
και αερόψυκτους ηλεκτροκινητήρες 
10 έως 3.500 kW. Οι πελάτες της 
Oswald Elektromotoren, ή μάλλον οι 
εταιρείες που χρησιμοποιούν τους ηλε-
κτροκινητήρες στα τελικά τους προϊόντα, 
δραστηριοποιούνται σε πολλούς και διά-
φορους κλάδους. Τα πλοία, οι γερανοί, οι 
πάγκοι δοκιμής υλικών, η αεροναυπηγική 
τεχνολογία, η υδροηλεκτρική και η αιολι-
κή ενέργεια, αλλά και το θέατρο Μπολ-
σόι στη Μόσχα έχουν ένα κοινό: Χρησι-
μοποιούν ηλεκτροκινητήρες της Oswald 
Elektromotoren. 

Πάθος για την τεχνολογία
Το πάθος για την τεχνολογία και η ανα-
ζήτηση λύσεων που μπορούν να βελτιώ-
σουν τη ζωή και τις συνθήκες διαβίωσης 
των ανθρώπων είναι δύο στοιχεία που 
έχουν στο αίμα τους όλα τα μέλη της οι-
κογένειας Oswald. Η επιτυχημένη πορεία 
της εταιρείας ξεκίνησε πριν από περίπου 
έναν αιώνα, όταν ο Karl Oswald ίδρυσε 
μια μικρή εταιρεία κατασκευής ηλεκτρι-
κών μηχανημάτων το 1909, δηλαδή μόλις 

Στο τετράγωνο που σχηματίζει ο ποταμός Μάιν, ανάμεσα στις οροσειρές Σπέσαρτ και Όντενβαλντ, βρί-
σκεται το ειδυλλιακό Μίλτενμπεργκ, περιστοιχισμένο από αμπελώνες. Λόγω του φυσικού κάλλους και του 
ήπιου κλίματος, η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης τουριστών και εκδρομέων. 

Αειφορία με τη δύναμη της καινοτομίας
OSWALD Elektromotoren GmbH: κορυφαίοι ηλεκτροκινητήρες εξοικονόμησης ενέργειας 
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Να προωθήσουμε την αειφορία με τη  
δύναμη της καινοτομίας και των τεχνολογικών 
εξελίξεων.

Φωτογραφία επάνω: συναρμολόγηση  
ηλεκτροκινητήρων

Φωτογραφία αριστερά: πυράκτωση  
χάλκινων συρμάτων

Φωτογραφία κάτω: ηλεκτροκινητήρες σε  
λουτρό εμποτισμού

αξιοποίησης της εκλυόμενης θερμότητας 
αυξήθηκαν, ενώ οι ανάγκες για πεπιεσμέ-
νο αέρα μειώθηκαν. Χάρη στη βελτιωμένη 
τεχνολογία, μπορούμε να ανοίγουμε και 
να κλείνουμε μεμονωμένα τμήματα του δι-
κτύου, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση. 
Ανανεώνοντας το σταθμό πεπιεσμένου 
αέρα, εξοικονομούμε πλέον 80.000 kWh 
ανά έτος", αναφέρεται στη σελίδα 27 της 
έκθεσης αειφορίας αυτής της εταιρείας 
από το Μίλτενμπεργκ. Με τόσα οφέλη που 
αποκόμισε η Oswald Elektromotoren από 
την πρώτη της αγορά, φυσικό ήταν να 
επιλέξει ξανά την KAESER όταν στα τέλη 
του 2017 θέλησε να αγοράσει ακόμα έναν 
σταθμό πεπιεσμένου αέρα λόγω της κατα-
σκευής των νέων της εγκαταστάσεων.  

οι οποίοι μειώνουν την κατανάλωση ενέρ-
γειας έως και 50% σε σχέση με τους μη-
χανικούς ή τους υδραυλικούς κινητήρες. 
Ο Johannes Oswald και ο πατέρας του, 
Bernhard Oswald, διευθύνοντες σύμβου-
λοι της εταιρείας, τιμήθηκαν το 2017 με 
το Γερμανικό Βραβείο Περιβάλλοντος για 
την ανάπτυξη βιομηχανικών ηλεκτροκινη-
τήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Νέος σταθμός πεπιεσμένου αέρα
Το 2015, η Oswald Elektromotoren θέλη-
σε να ανανεώσει το σταθμό πεπιεσμένου 
αέρα που χρησιμοποιούσε. Έχοντας μείνει 
ικανοποιημένη από τον αεροσυμπιεστή 
KAESER που είχε στον παλιό της σταθ-
μό μαζί με συγκροτήματα άλλων κατα-
σκευαστών, αποφάσισε να εμπιστευτεί 
για ακόμα μία φορά την εταιρεία από το 

Κόμπουργκ. "Ανανεώνοντας τους αερο-
συμπιεστές και το δίκτυο πεπιεσμένου 
αέρα της εταιρείας μας, μπορέσαμε να 
μειώσουμε σημαντικά τις διαρροές του 
δικτύου, τις πιέσεις και τους χρόνους λει-
τουργίας, καθώς και να βελτιώσουμε το 
βαθμό απόδοσης. Επίσης, τα ποσοστά 

μπές διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου και 
θορύβου. 

Πρωτοποριακές λύσεις  
με οικολογικό πνεύμα
Για τον Johannes Oswald, η έννοια της 
αειφορίας είναι πολύ σημαντική. "Αει-
φορία σημαίνει να βάλουμε σταδιακά τη 
φιλοσοφία της ανακύκλωσης στην παρα-
γωγή και στη νοοτροπία μας και να απο-
μακρυνθούμε από την τεχνολογία της 
καύσης. Δύο τρόποι υπάρχουν για να το 
πετύχουμε αυτό: Είτε να επιλέξουμε την 
πλήρη αποχή, είτε —καλύτερα κατά τη 
γνώμη μου— να προωθήσουμε την αειφο-
ρία με τη δύναμη της καινοτομίας και των 
τεχνολογικών εξελίξεων."
Έχοντας κατά νου το καλό του πλανήτη 
και το συμφέρον των πελατών της, η εται-
ρεία αναπτύσσει και 
κατασκευάζει πρω-
τοποριακά προϊόντα 
με στόχο την εξοι-
κονόμηση ενέργειας 
και την αύξηση της 
παραγωγικότητας. 
"Απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την ενερ-
γειακή μετάβαση 
είναι η αύξηση της 
ενεργειακής απόδο-
σης", αναφέρει ο Johannes Oswald. "Πρέ-
πει να κόψουμε κάθε δεσμό με τις παλιές 
τεχνολογίες και να τις αντικαταστήσουμε 
με σύγχρονες τεχνολογίες που συμβάλ-
λουν στη διατήρηση των πόρων." Την επι-
τυχία αυτού του εγχειρήματος αποδεικνύ-
ουν, μεταξύ άλλων, οι κινητήρες ροπής, 

κεντρικό σύστημα ελέγχου SIGMA AIR 
MANAGER 4.0 συνιστάται για σταθμούς 
με πολλούς φυσητήρες, καθώς διαθέτει 
αλγόριθμους ελέγχου και ρύθμισης που 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτή-
σεις των εφαρμογών χαμηλής πίεσης. Το 
SIGMA CONTROL 2 επιτρέπει την περαι-
τέρω μείωση του κόστους χάρη στην απλο-
ποιημένη αυτοματοποίηση των υπολοίπων 
φυσητήρων και του σταθμού, ενώ εξασφα-
λίζει τον καλό συντονισμό της λειτουργίας 
τους. 

Οι νέοι κοχλιοφόροι φυσητήρες HBS θα 
είναι διαθέσιμοι περίπου από τον Απρίλιο 
του 2019.

νήματα έχουν υψηλή απόδοση σε όλο το 
εύρος ρύθμισης, αποτελώντας μια καλή 
εναλλακτική για τους αεροσυμπιεστές 
turbo. Ο ενσωματωμένος μετατροπέας 
συχνότητας επιτρέπει τη δυναμική ρύθμι-
ση της ογκομετρικής παροχής ανάλογα με 
τις ανάγκες. Ο μετατροπέας συχνότητας 
και ο κινητήρας λειτουργούν σε απόλυτη 
αρμονία, ώστε να εξασφαλίζουν βέλτιστη 
συνολική απόδοση IES 2 σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 50598-2. 

Έξυπνο σύστημα ελέγχου
Το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου 
SIGMA CONTROL 2 εξασφαλίζει την 
αξιόπιστη λειτουργία και την άψογη επι-
κοινωνία μέσω της σύνδεσής του με συ-
στήματα ελέγχου διεργασιών, ικανοποιώ-
ντας τις απαιτήσεις του Industrie 4.0. Το 

Αυτός ο νέος κοχλιοφόρος φυσητήρας 
είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης τε-
χνογνωσίας της KAESER στην ανάπτυξη 
κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών υψηλής 
απόδοσης σε συνδυασμό με την εμπειρία 
της στο Industrie 4.0. Με απευθείας μετά-
δοση κίνησης χωρίς απώλειες μετάδοσης, 
οι κοχλιοφόροι φυσητήρες της KAESER εί-
ναι έως και 35% πιο αποδοτικοί από τους 
συμβατικούς λοβοφόρους φυσητήρες, ενώ 
παρέχουν σημαντικά ενεργειακά πλεο-
νεκτήματα σε σχέση με πολλούς άλλους 
κοχλιοφόρους φυσητήρες και αεροσυμπι-
εστές turbo.

Βέλτιστος βαθμός απόδοσης
Με ευέλικτη ρύθμιση, αθόρυβη λειτουρ-
γία και ελάχιστες απαιτήσεις χώρου και 
συντήρησης, αυτά τα πανίσχυρα μηχα-

Ορόσημο στην τεχνολογία των φυσητήρων αποτελούν οι κοχλιοφόροι φυσητήρες HBS με εγκατεστημένη 
ισχύ 132 έως 250 kW, ογκομετρική παροχή 40 έως 160 m³/min και διαφορικές πιέσεις έως 1100 mbar.  
Ο κοχλιοφόρος φυσητήρας που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη φετινή έκθεση IFAT στο Μόναχο προ-
σέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, αφού μέχρι τώρα οι περισσότερες μεγάλες γεννήτριες αέρα ήταν 
αεροσυμπιεστές turbo. Ο πρωτοποριακός κοχλιοφόρος φυσητήρας HBS θέτει νέα πρότυπα στη ρύθμιση 
και την ενεργειακή απόδοση. 

Κοχλιοφόροι φυσητήρες HBS:  
κορυφαία απόδοση σε όλο το εύρος ρύθμισης

Ένα νέο ορόσημο στην τεχνολογία των φυσητήρων
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Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Λα Καλέρα

Ο σταθμός μετά τη βελτιστοποίηση

Ακόμα και η φύση ξανάνιωσε μετά την αλλαγή

χνά σχόλια όπως: "Τι κάνατε με τη μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων; Τη μετακινήσατε; 
Την κλείσατε;" Τα θετικά αποτελέσματα 
δεν άργησαν να γίνουν αντιληπτά από 
τους κατοίκους της Λα Καλέρα. Τώρα, τα 
τουριστικά λεωφορεία μπορούν και πάλι 
να σταματούν μπροστά από τη μονάδα. 
Ακόμα και η ίδια η φύση φάνηκε να δείχνει 
την ευγνωμοσύνη της με την επιστροφή 
των κολιμπρί στην περιοχή. Πριν τεθούν 
σε λειτουργία οι νέοι φυσητήρες, ο πελά-
της είχε υπολογίσει εξοικονόμηση της τά-
ξης του 28%. Έπειτα από μερικούς μήνες 
λειτουργίας του νέου σταθμού, η KAESER 
Colombia Ltda ενημερώθηκε ότι η εξοικο-
νόμηση ενέργειας έφτασε περίπου το 80%. 

λύτερο από τα οποία είναι ότι παρέχουν 
περισσότερο πεπιεσμένο αέρα με λιγότερη 
ενέργεια. Έτσι, αποφάσισε να αγοράσει 
τρεις φυσητήρες EBS 380 M STC συνολι-
κής ισχύος 111 KW.

Εξοικονόμηση πέρα από κάθε 
προσδοκία
Το πρώτο θετικό σημάδι φάνηκε σε τρεις 
μόνο μέρες, όταν η τιμή του οξυγόνου στη 
μονάδα ανέβηκε από τα 0,3 ppm στα 1,3 
ppm. Η οσμή άρχισε να γίνεται λιγότερο 
έντονη, μέχρι που τελικά εξαφανίστηκε 
και οι τιμές του οξυγόνου έφτασαν τα 2 
ppm. Από εκείνη τη στιγμή, οι υπεύθυνοι 
της μονάδας άκουγαν ολοένα και πιο συ-

δα μόνο με ωτασπίδες και μάσκα. Διαφο-
ρετικά, έπρεπε να κρατούν οπωσδήποτε 
μια απόσταση ασφαλείας. 

Η απαραίτητη επέκταση
Όταν η υπηρεσία δημοσίων έργων 
ESPUCAL ESP ζήτησε την επέκταση και 
τη βελτιστοποίηση της μονάδας επεξερ-
γασίας λυμάτων, οι ειδικοί της KAESER 
έκαναν έναν έλεγχο και διαπίστωσαν ότι 
οι τρεις φυσητήρες δεν είχαν την απαιτού-
μενη απόδοση. Η αρμόδια υπηρεσία για τη 
μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του δήμου 
Λα Καλέρα - Κουντιναμάρκα ενημερώθη-
κε από την KAESER για τα πλεονεκτήμα-
τα των κοχλιοφόρων φυσητήρων, το μεγα-

σκονται στο βυθό της λίμνης. Λένε ότι αυ-
τός ήταν ο λόγος που η χρυσοθηρία ήταν 
τόσο έντονη. Σύμφωνα με το θρύλο, οι 
Ευρωπαίοι κατακτητές κατέφθαναν κατά 
κύματα, για να αναζητήσουν το χρυσάφι 
των αρχαίων κατοίκων της περιοχής. Ένα 
στοιχείο που θεωρητικά αποδεικνύει την 
ύπαρξη αυτού του τελετουργικού είναι η 
"Χρυσή Σχεδία", η οποία βρέθηκε το 1969 
σε ένα σπήλαιο νοτιοδυτικά της Μπογκο-
τά. Χρονολογείται μεταξύ του έτους 600 
και 1600 μ.Χ. και σήμερα βρίσκεται στο 
Μουσείο Χρυσού στην Μπογκοτά. 

Ο απόλυτος προορισμός για  
εξερευνητές και φυσιολάτρες
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μείνει κα-
νείς στην Λα Καλέρα και να περάσει εκεί 
τις διακοπές του. Ωστόσο, μέχρι πρότινος 
υπήρχε ένα πρόβλημα. Οι φυσητήρες της 
παλιάς μονάδας όπου καθαρίζονταν τα 
λύματα των 30.000 κατοίκων της πόλης 
πριν επιστρέψουν στον ποταμό Τεουσα-
κίγιο έκαναν φοβερό θόρυβο, ενώ υπήρχε 
έντονη δυσοσμία στην περιοχή. Οι επισκέ-
πτες μπορούσαν να πλησιάσουν τη μονά-

Η ιστορία του Χρυσού Άνδρα
Η περιοχή ήταν και είναι πόλος έλξης για 
εξερευνητές και επαγγελματίες ή ερασι-
τέχνες αρχαιολόγους. Πριν από την εποχή 
της αποικιοκρατίας, στην περιοχή κατοι-
κούσαν οι Ινδιάνοι Τσίμπτσα. Λένε ότι ο 
μύθος του El Dorado (ισπ. "ο χρυσός") ξε-
κίνησε από αυτούς τους αρχαίους κατοί-
κους της περιοχής. Σύμφωνα με το θρύλο, 
οι Ινδιάνοι Μουίσκα, οι οποίοι ανήκαν στην 
ευρύτερη φυλή των Τσίμπτσα, συνήθιζαν 
να πηγαίνουν τους νέους ηγέτες τους 
στην Γκουαταβίτα, μια ορεινή λιμνούλα 
βορειοανατολικά της Μπογκοτά, για να 
τιμήσουν το θεό του ήλιου. Πριν αναλάβει 
τα καθήκοντά του ο νέος βασιλιάς, τον 
κάλυπταν με σκόνη χρυσού και, μαζί μια 
ομάδα ακολούθων, τον μετέφεραν στη 
μέση της λίμνης πάνω σε μια σχεδία φορ-
τωμένη με σμαράγδια και χρυσάφι. 
Φτάνοντας εκεί, ο νέος βασιλιάς βουτούσε 
στο νερό και η σκόνη χρυσού που κάλυπτε 
το σώμα του βυθιζόταν στο νερό. Οι ακό-
λουθοι του νέου ηγέτη έριχναν στη λίμνη 
πολύτιμα αντικείμενα, όπως χρυσάφι και 
σμαράγδια. Μέχρι σήμερα όλα αυτά βρί-

Η πόλη Λα Καλέρα ιδρύθηκε το 1772, 
κατά την εποχή της ισπανικής αποικιοκρα-
τίας. Εκείνη τη χρονιά, ο Pedro de Tovar 
y Buendía αποφάσισε να φτιάξει μια χα-
σιέντα στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή 
βρισκόταν κοντά στα ορυχεία ασβεστό-
λιθου. Εκεί στεγάζεται σήμερα ένα διοι-
κητικό κτίριο. Στην έκταση γύρω από τη 
χασιέντα, όπου βρίσκεται και το εκκλησά-
κι Nuestra Señora La Virgen del Rosario, 
άρχισε να χτίζεται το χωριό. Κάθε χρόνο, η 
περιοχή προσελκύει πολλούς τουρίστες. Οι 
λάτρεις των υπαίθριων σπορ, όπως ιππα-
σία, ορειβασία, trekking, πεζοπορία, είναι 
πρόθυμοι να διαθέσουν τα χρήματά τους 
για να επισκεφθούν αυτό το μέρος. Μικρά 
και μεγάλα μπαρ, εστιατόρια και ξενώνες 
υποδέχονται τους περαστικούς ταξιδιώτες 
και εκδρομείς. Σε κάθε περίπτωση, η τοπο-
θεσία είναι ιδανική για να ξεχάσεις το άγ-
χος της καθημερινότητας χαλαρώνοντας 
μέσα στη φύση. 

Περίπου 9 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μπογκοτά, σε υψόμετρο 
2700 μέτρων, βρίσκεται η μικρή πόλη Λα Καλέρα. Αποτελεί ιδανικό 
προορισμό για τους λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων που απο-
φεύγουν το μαζικό τουρισμό. 

Έπειτα από μερικούς μήνες λειτουργίας του νέου 
σταθμού, η KAESER Colombia Ltda ενημερώθηκε ότι 
η εξοικονόμηση ενέργειας έφτασε περίπου το 80%. 

Στις όχθες  
της ιερής λίμνης

Εκσυγχρονισμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων για τη Λα Καλέρα της Κολομβίας
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Έτοιμες πλαστικές φιάλες βγαίνουν παρατεταγμένες από το μηχάνημα διέλασης και  
εμφύσησης

Εικόνα επάνω: σταθμός συμπίεσης 10 bar με κοχλιοφόρους 
αεροσυμπιεστές
Εικόνα κάτω: σταθμός συμπίεσης 45 bar με υπερσυμπιεστές 

των αεροσυμπιεστών. Συγκεκριμένα, αυτή 
η θερμική ενέργεια δεν χάνεται, αλλά με-
ταφέρεται και αποθηκεύεται αλλού, ώστε 
να χρησιμοποιηθεί το χειμώνα για τη θέρ-
μανση των κτιρίων και για την παροχή ζε-
στού νερού.
Η επιτυχία αυτής της προσέγγισης απο-
δεικνύεται από τους υπολογισμούς που 
έγιναν για το νεόδμητο εργοστάσιο Föritz 
II. Ο συνολικός κλειστός χώρος του εργο-
στασίου είναι 248.000 m³ και για τη θέρ-
μανσή του απαιτούνται περίπου 2000 kW. 
Η συνολική θερμότητα που εκλύεται από 

ση της εταιρείας θεωρεί πολύ σημαντικό 
να αφιερώνει χρόνο στους πελάτες της 
και να βρίσκει μαζί τους εξατομικευμένες 
λύσεις. Σε μια εποχή που τα προϊόντα τεί-
νουν να μοιάζουν μεταξύ τους ολοένα και 
περισσότερο, ο καλύτερος τρόπος για να 
διαφοροποιηθούν είναι να έχουν πρωτό-
τυπη σχεδίαση. Αυτό ισχύει κυρίως για τις 
συσκευασίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
οι πελάτες δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις 
όσον αφορά τη σχεδίαση τεχνικών εξαρτη-
μάτων και μεγάλων αντικειμένων που κα-
τασκευάζονται με εμφύσηση. Στόχος της 
εταιρείας είναι να δίνει στα 
προϊόντα της το σχήμα, το 
χρώμα και τη λειτουργικό-
τητα που έχει οραματιστεί 
ο πελάτης. Γι' αυτό και η δι-
ευθύντρια Silke Sauer έχει 
το εξής μότο: "Τίποτα δεν 
είναι αδύνατο στην πραγ-
ματικότητα παρά μόνο στο 
μυαλό."

Θέρμανση με  
πεπιεσμένο αέρα
Με έδρα της την Άνω Φρα-
γκονία και με μεγάλη εξει-
δίκευση στην παραγωγή 
κοίλων αντικειμένων, αυτή 
η εταιρεία εφαρμόζει ασυ-
νήθιστες ιδέες και αντισυμ-
βατικές λύσεις στο πνεύμα 
της οικολογίας. Έτσι, έχει 
καταφέρει να εκμηδενίσει 
τις εκπομπές CO2 από το 
σύστημα θέρμανσης και 
στα τρία εργοστάσιά της 
στη Γερμανία. Το μυστικό 
πίσω από όλες αυτές τις λύ-
σεις είναι η αξιοποίηση της 
θερμικής ενέργειας που 
δημιουργείται κατά τη δι-
άρκεια της παραγωγής π.χ. 
κατά την ψύξη των προϊό-
ντων ή κατά τη λειτουργία 

Όλα ξεκίνησαν το 1938, όταν ιδρύθηκε η 
οικογενειακή επιχείρηση Erich Sauer Hart- 
und Weichgußgießerei. Σήμερα, η εταιρεία 
διοικείται από τα τρία εγγόνια του ιδρυτή, 
Silke Sauer, Astrid von Pannwitz και Oliver 
Sauer. Στα δύσκολα χρόνια του 2ου Πα-
γκοσμίου Πολέμου, η νεοσύστατη τότε 
επιχείρηση έκανε τα πρώτα της βήματα 
συνεργαζόμενη με εταιρείες που ασχο-
λούνταν με την ανθηρή βιομηχανία παιχνι-
διών της περιοχής. Ωστόσο, η εξέλιξή της 
δεν σταμάτησε εκεί. Μέσα σε τρεις δεκα-
ετίες απέκτησε μεγάλη εξειδίκευση στην 
παραγωγή με διέλαση και εμφύσηση, μια 
διαδικασία επεξεργασίας πλαστικού που 
χρησιμοποιείται για την κατασκευή κοίλων 
σωμάτων από θερμοπλαστικές συνθετικές 
ύλες. Το 1995 ξεκίνησε την παραγωγή με 
έγχυση, τάνυση και εμφύσηση, ενώ ένα 
χρόνο μετά ξεκίνησε την παραγωγή με έγ-
χυση και εμφύσηση. Σήμερα, η παραγωγή 
γίνεται σε τέσσερα εργοστάσια: ένα στο 
Νόισταντ της Άνω Φραγκονίας (κοντά στο 
Κόμπουργκ), δύο νεόδμητα στο Φέριτς, 
τα οποία λέγονται Föritz I και Föritz II και 
βρίσκονται σχεδόν δίπλα-δίπλα, και ένα 
στην εταιρεία Sauer France στη Λωρραί-
νη, κοντά στα σύνορα Γερμανίας-Γαλλίας. 
Αναζητώντας συνεχώς νέες τεχνολογικές 
λύσεις για τις οποίες, μάλιστα, είναι πρό-
θυμη να κάνει σημαντικές επενδύσεις, η 
εταιρεία θεωρείται τεχνολογική ηγέτιδα 
στη Γερμανία. Η ημερήσια παραγωγή της 
ανέρχεται στον διόλου ευκαταφρόνητο 
αριθμό των 6,6 εκατομμυρίων τεμαχίων, 
που σημαίνει ότι η συνολική ετήσια παρα-
γωγή της αγγίζει τα 1,4 δισεκατομμύρια 
τεμάχια. 

Ιδιαίτερη σχεδίαση
Ο κύριος τομέας στον οποίο δραστηρι-
οποιείται η Sauer Polymertechnik είναι 
η ανάπτυξη και κατασκευή φιαλών και 
δοχείων για εταιρείες καλλυντικών, όπως 
η Schwarzkopf-Henkel, η Beiersdorf και 
η L’Oreal. Άλλοι τομείς με τους οποίους 
ασχολείται η εταιρεία είναι η παραγωγή 
προϊόντων για χημικά και οικιακά καθα-
ριστικά, τεχνικά εξαρτήματα, τρόφιμα 
και φαρμακευτικά είδη. Στην γκάμα των 
προϊόντων της συμπεριλαμβάνονται κοί-
λα αντικείμενα μεγάλου μεγέθους, όπως 
παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, καθώς 
και άλλα μεγάλα αντικείμενα που κατα-
σκευάζονται με εμφύσηση, όπως έλκηθρα, 
καρέκλες και παιδικά αυτοκίνητα. Η διευ-
θύντρια Silke Sauer βλέπει την εταιρεία 
της όχι μόνο ως προμηθεύτρια προϊόντων, 
αλλά και ως πάροχο υπηρεσιών σε ολό-
κληρη τη διαδικασία ανάπτυξης, παραγω-
γής και προμήθειας. Γι' αυτό, η διεύθυν-

Φεύγοντας από το Κόμπουργκ και πλησιάζοντας τις δύο νεόδμητες μονάδες παραγωγής Föritz I και 
Föritz II της εταιρείας Sauer Polymertechnik, μπορείς να διακρίνεις ακόμα και από μακριά το περί-
γραμμα της νέας, τεράστιας αποθήκης. Το σχέδιο που κοσμεί τις επιβλητικές προσόψεις του κτιρίου 
δημιουργήθηκε από το χρωματολόγο και βιομηχανικό σχεδιαστή Friedrich-Ernst von Garnier. Ο συνδυ-
ασμός απαλού πράσινου και ανοιχτού μπλε δένει αρμονικά με τα χρώματα του φυσικού περιβάλλο-
ντος. 

Sauer Polymertechnik: από το Νόισταντ της Άνω Φραγκονίας μέχρι το Φέριτς 
της Θουριγγίας και από τα παιχνίδια μέχρι τα καλλυντικά

Όταν ένα όραμα  
παίρνει μορφή
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"Για να είσαι καλός, δεν πρέπει 
να σταματάς ποτέ να βελτιώνεσαι."

ψύκτη λαδιού στα μηχανήματα παραγω-
γής χρησιμοποιείται για την οικονομική και 
οικολογική θέρμανση των χώρων του κτι-
ρίου κατά τους χειμερινούς μήνες. Το κα-
λοκαίρι, η θερμότητα που δεν χρειάζεται 
απελευθερώνεται στο περιβάλλον περνώ-
ντας μέσα από το φρεάτιο. Για αυτήν την 
ασυνήθιστη ιδέα, η εταιρεία αποφάσισε 
να υποβάλει αίτηση για το Βαυαρικό Βρα-
βείο Ενέργειας 2018 μαζί με την Colt, την 

προμηθεύτρια των 
συστημάτων της. 
Ευχόμαστε μέσα 
από την καρδιά 
μας καλή επιτυχία 
σε αυτήν την εται-
ρεία, η οποία μας 

εντυπωσίασε πραγματικά με τις πρωτότυ-
πες και οικολογικές της λύσεις.

οι ανεξάρτητοι φυσητήρες ισχύος 200 kW 
αφαιρέθηκαν και αντικαταστάθηκαν από 
κοχλιοφόρους φυσητήρες DBS 220 SFC 
της KAESER, οι οποίοι έχουν ελάχιστες 
απαιτήσεις συντήρησης και απόδοση 22 
kW ο καθένας (δηλαδή 88 kW συνολικά). 

Βαυαρικό Βραβείο Ενέργειας 2018
Η εταιρεία είχε ακόμα μία ασυνήθιστη ιδέα 
για την οικολογική παραγωγή ενέργειας. 

Στο εργοστάσιο Föritz II υπάρχει ένα φρεά-
τιο για την ανοδική κυκλοφορία του αέρα. 
Χάρη σε αυτό το φρεάτιο, η θερμότητα 
που παράγεται από την ψύξη των υδρόψυ-
κτων κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών ή που 
εκλύεται κατά τη διαδικασία ψύξης του 

τα ψυκτικά μηχανήματα, τους αεροσυμπι-
εστές, τους υπερσυμπιεστές και τους ξη-
ραντές ψυκτικού τύπου είναι πολύ περισ-
σότερη, δηλαδή 2565 kW. Αξιοποιώντας 
αυτήν τη θερμική ενέργεια, η εταιρεία 
δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ορυκτά 
καύσιμα για τη θέρμανσή της. Κατά τη λει-
τουργία μερικού φορτίου ή σε περίπτωση 
παύσης της λειτουργίας, οι ειδικές δεξα-
μενές παρέχουν την απαιτούμενη θερμική 
ισχύ με τις αντλίες θερ-
μότητας. 
Για μπορέσουν να εφαρ-
μοστούν όλα αυτά τα 
μέτρα με οικονομικό 
τρόπο, καθένα από τα 
σχετικά εξαρτήματα 
πρέπει λειτουργεί αποδοτικά. Γι' αυτό, 
η Sauer Polymertechnik δεν διστάζει να 
επενδύσει σε νέες τεχνολογίες κάθε φορά 
που υπάρχει ανάγκη. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αποτελεί η παραγωγή κενού για 
τη μεταφορά των υλικών. Πρόσφατα, όλοι 

Έλεγχος αέρα υποστήριξης για  
την κεφαλή του εύκαμπτου σωλήνα

… και στο δεύτερο βήμα η έτοιμη φιάληΣτο πρώτο βήμα της παραγωγής με έγχυ-
ση, τάνυση και εμφύσηση δημιουργείται το 
προμόρφωμα 

μπήκαν τα θεμέλια για τη δημιουργία του 
μύλου PrimaVera Naturkorn. Οι δύο μύλοι 
ανήκουν από τη δεκαετία του '70 στις 
οικογένειες Holzner και Kobler, οι οποίες 
έγιναν συνέταιροι στο μύλο PrimaVera 
Naturkorn. Ο τρίτος εταίρος και διευθύνων 
σύμβουλος είναι ο Josef Gaigl, πρώην δια-
χειριστής του μύλου Stepfenmühle. Ο τέ-
ταρτος εταίρος είναι ο μύλος Rosenmühle, 
ο οποίος βρίσκεται στο Λάντσχουτ. Η επι-
τυχία του μύλου φάνηκε, αν μη τι άλλο, 
από τη μεγάλη αύξηση των εργαζομένων 
του. Στις αρχές Ιανουαρίου του 1990 ο 
μικρός μύλος απασχολούσε 6 άτομα, ενώ 
σήμερα η ομάδα της επιχείρησης αριθμεί 
πάνω από 70 άτομα. Με αυτήν την ομά-
δα, ο μύλος PrimaVera παράγει ενδιάμε-
σα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με υψηλά 
στάνταρ και τα διαθέτει σε εταιρείες βι-
ομηχανικής επεξεργασίας τροφίμων. Στη 
μεγάλη γκάμα του μύλου περιλαμβάνο-
νται προϊόντα από όλα τα είδη δημητρια-

Αντικρίζοντας την εντυπωσιακή πρόσοψη 
που χρονολογείται από το 1919, καταλα-
βαίνεις αμέσως ότι πρόκειται για μια πα-
ραδοσιακή επιχείρηση. Κατά έναν ευχάρι-
στο τρόπο, σου εμπνέει σεβασμό και σου 
θυμίζει τον "παλιό καλό καιρό". Ακριβώς 
έτσι ένιωσε και η συντακτική ομάδα, όταν 
η διεύθυνση του μύλου την υποδέχτηκε με 
το σεβασμό και την οικειότητα που χαρα-
κτηρίζει και την επικοινωνία της με τους 
εργαζομένους. Τόσο οι επισκέπτες του 
μύλου όσο και οι εργαζόμενοι αισθάνονται 
πολύ όμορφα. Ωστόσο, για να διαπιστώ-
σεις ότι η επιχείρηση διαθέτει υπερσύγχρο-
νο τεχνικό εξοπλισμό, πρέπει να κάνεις μια 
περιήγηση στους χώρους της παραγωγής. 

Μακραίωνη παράδοση
Με την ένωση των δύο γειτονικών παραδο-
σιακών μύλων Kobler (πρώτη γραπτή μαρ-
τυρία τον 17ο αιώνα) και Holzner (πρώτη 
έγγραφη αναφορά το 1481) το 1988, 

Η έννοια της βιολογικής 
γεωργίας όπως τη γνωρί-
ζουμε σήμερα γεννήθηκε 
στη Γερμανία στα τέλη της 
δεκαετίας του '80. Τότε, η 
νοοτροπία των καταναλω-
τών και, κατ' επέκταση, των 
παραγωγών άλλαξε ση-
μαντικά. Σήμερα η ζήτηση 
για βιολογικά προϊόντα 
είναι μεγαλύτερη από ποτέ. 
Μία από τις πρώτες επι-
χειρήσεις που αφιερώθηκε 
ολοκληρωτικά σε αυτήν την 
τάση ήταν ο αλευρόμυλος 
PrimaVera στο Μύλντορφ 
αμ Ιν, ο τζίρος του οποίου 
προέρχεται κατά 90% από 
την επεξεργασία βιολογικών 
δημητριακών.

Η παραδοσιακή 
τέχνη συναντά 
την υπερσύγχρο-
νη τεχνολογία

Επίσκεψη στον αλευρόμυλο PrimaVera στο Μύλντορφ αμ Ιν
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... η ανθρώπινη εφευρετικότητα  
δεν έχει όρια.
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φτιάχτηκε ένα "οίκημα", όπου στεγάζεται 
σήμερα ένας υπερσύγχρονος σταθμός 
κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών, ο οποίος 
περιλαμβάνει τρία ASD 37 και δύο BSD 
75, μαζί με μια μονάδα επεξεργασίας πε-
πιεσμένου αέρα και ένα κεντρικό σύστη-
μα ελέγχου SIGMA AIR MANAGER 4.0. 
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η ανθρώπινη 
εφευρετικότητα δεν έχει όρια. Όπως είπε 
ο αρχαίος Ρωμαίος φιλόσοφος Σενέκας: 
"Όποιος θέλει, μπορεί". 

η άλεση και η συσκευασία των δημητρια-
κών από υπερσύγχρονα αυτοματοποιημέ-
να συστήματα. Στους χώρους του μύλου 
υπάρχουν διάσπαρτοι μικροί, κίτρινοι λο-
βοφόροι φυσητήρες της KAESER, οι οποί-
οι τροφοδοτούν τοπικά τα μηχανήματα με 
τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα για τη 
μεταφορά των προϊόντων και τον καθαρι-
σμό των εγκαταστάσεων κοσκινίσματος. 

Μια έξυπνη λύση στο πρόβλημα 
του χώρου
Κάπως διαφορετική ήταν η περίπτωση 
της τοποθέτησης των κοχλιοφόρων αε-
ροσυμπιεστών. Λόγω των αυξανόμενων 
αναγκών για πεπιεσμένο αέρα, ο σταθμός 
έπρεπε κάθε τόσο να επεκτείνεται. Μέχρι 
πέρυσι, για να τοποθετηθούν νέα συστή-
ματα, αρκούσε μια αλλαγή στην εσωτε-
ρική διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων. 
Ωστόσο, όταν χρειάστηκε να διευρυνθεί ο 
σταθμός πεπιεσμένου αέρα λόγω της επέ-
κτασης των τεχνολογικών εγκαταστάσεων 
που έγινε το 2016, ο χώρος στο υπόγειο 
δεν ήταν πλέον αρκετός. Η λύση ήταν 
απλή αλλά πανέξυπνη. Αυτήν τη στιγμή, ο 
σταθμός κοντέινερ βρίσκεται σε μια υπε-
ρυψωμένη κατασκευή πάνω από το χώρο 
εκφόρτωσης των φορτηγών. Μέχρι πρότι-
νος, αυτός ο χώρος ήταν κενός, επομένως 
ήταν ιδανικός για την τοποθέτηση του 
σταθμού πεπιεσμένου αέρα. Αργότερα 

μύλου που αγόρασε το 1990. Το εξωτερικό 
τμήμα του κτιρίου διατηρήθηκε, ενώ η πρό-
σοψή του εκσυγχρονίστηκε αισθητικά στο 
βαθμό που το επέτρεπαν οι διατάξεις περί 
προστασίας ιστορικών μνημείων. Επειδή, 
όμως, το παλιό κτίριο φιλοξενεί σύγχρονες 
και περίπλοκες τεχνολογικές εγκαταστά-
σεις, ο εσωτερικός του πυρήνας έπρεπε 
να αφαιρεθεί πλήρως. Η τοποθέτηση του 
σύγχρονου εξοπλισμού που χρησιμοποιεί-
ται από την παραλαβή των δημητριακών 
μέχρι τη μεταφορά τους στα διατηρητέα 
τμήματα των εγκαταστάσεων έχει φέρει 
τους υπεύθυνους εκσυγχρονισμού αντιμέ-
τωπους με μεγάλες προκλήσεις. Ωστόσο, 
εκείνοι κατάφερναν πάντα να τις διαχει-
ριστούν με μεγάλη μαεστρία, όπως διαπι-
στώνει κανείς κάνοντας μια βόλτα στους 
χώρους της παραγωγής. "Κάθε φορά που 
ερχόταν ένα νέο μηχάνημα, έπρεπε να 
βρούμε μια γωνίτσα για να το βάλουμε. 
Μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει", λέει ο 
υπεύθυνος συντήρησης και κατασκευής 
Hartwig Lichtenegger κλείνοντας το μάτι.
Σήμερα παράγεται μια μεγάλη γκάμα 
προϊόντων στις πλήρως αυτόνομες εγκα-
ταστάσεις του μύλου. Για να ικανοποιού-
νται οι διαφορετικές επιθυμίες των πελα-
τών, υπάρχουν πολλά σιλό ακατέργαστου, 
ενδιάμεσου και έτοιμου προϊόντος. Στους 
διάφορους ορόφους του μύλου γίνεται η 
μεταφορά, ο καθαρισμός, το κοσκίνισμα, 

κών και ψευδοδημητριακών, από όσπρια, 
καθώς και από συνδυασμούς αυτών.

Αριθμοί και στοιχεία
Το 2017 ο μύλος PrimaVera επεξεργάστη-
κε περίπου 50.000 τόνους δημητριακών 
που προέρχονται κυρίως από τοπικές βι-
ολογικές καλλιέργειες της Νότιας Γερμα-
νίας και της Αυστρίας. Για να παραχθεί 
αυτή η τεράστια ποσότητα βιολογικών 
δημητριακών, χρειάζονται περίπου 18.000 
εκτάρια γης. Αυτή η έκταση είναι δυόμισι 
φορές όσο η κοντινή λίμνη Κίμζεε.
Οι 50.000 τόνοι δημητριακών είναι μια πο-
σότητα που δύσκολα μπορεί να συλλάβει 
ο ανθρώπινος νους. Για να μιλήσουμε με 
πιο χειροπιαστούς αριθμούς, σε καθημε-
ρινή βάση έρχονται στο μύλο 8 φορτηγά 
με 25 τόνους ακατέργαστων προϊόντων το 
καθένα, ενώ φεύγουν άλλα 8 φορτηγά με 
25 τόνους. Το εισερχόμενο εμπόρευμα εί-
ναι ακριβώς όσο το εξερχόμενο εμπόρευ-
μα, καθώς τα υπολείμματα (π.χ. οι φλού-
δες της βρόμης) δεν απορρίπτονται, αλλά 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πέλετ 
για ζωοτροφές. Έτσι, οι πολύτιμες πρώτες 
ύλες αξιοποιούνται πλήρως και τίποτα δεν 
πηγαίνει χαμένο.

Όταν το παλιό συναντά το νέο
Σήμερα η εταιρεία στεγάζεται στο 
Μύλντορφ αμ Ιν, στις εγκαταστάσεις του 

Στην γκάμα του μύλου περιλαμβάνονται προϊόντα από όλα τα είδη δημητριακών και ψευδοδημητριακών (φαγόπυρο, αμάρανθος, κινόα), 
καθώς και από όσπρια

Το έτοιμο προϊόν συσκευάζεται στο τέλος και συγκεντρώνεται σε παλέτεςΓια τη μεταφορά των προϊόντων χρειά-
ζεται πεπιεσμένος αέρας

Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές KAESER: Οι επιμέρους σταθμοί είναι τοποθετημένοι κοντά 
στα μηχανήματα  

Στους σωλήνες μεταφέρονται τα διάφορα είδη δημητριακών προς επεξεργασία
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1) ADA = Air Demand Analysis
2) KESS = KAESER Energy Saving System

Η Bright Print χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα σε πολλούς τομείς π.χ. για τους εκτυπωτές, τα κοπτικά μηχανήματα λέιζερ, τα χαρτοκοπτι-
κά μηχανήματα και τους εκτυπωτές μεγάλου φορμά

Η Bright βασίζεται αρκετά  
στον πεπιεσμένο αέρα για την  
παραγωγή των προϊόντων της.

Η Bright Print αποφάσισε να αντικαταστή-
σει έναν αεροσυμπιεστή ξεπερασμένης 
τεχνολογίας με ένα AIRCENTER SK 25 της 
KAESER

Η KAESER κλήθηκε να κάνει μια πλήρη ανάλυση ADA για το υπάρχον σύστημα αεροσυμπι-
εστών

AIRCENTER SK 25 της KAESER. Το εγ-
χείρημα πέτυχε και η διεύθυνση της Bright 
είναι πολύ χαρούμενη που κατάφερε να 
μειώσει το ενεργειακό κόστος, συμβάλ-
λοντας παράλληλα στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Η Debbie Burgess Bright 
συνοψίζει το αποτέλεσμα αναφέροντας 
χαρακτηριστικά: "Λόγω των πρόσφατων 
εξελίξεων στην εταιρεία μας, οι οποίες θα 
μας ανοίξουν το δρόμο για νέες αγορές 
και θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπη-
ρεσιών μας, ήταν σημαντικό να βρούμε 
μια λύση πεπιεσμένου αέρα που ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις μας όχι μόνο στην 
παρούσα φάση, αλλά και στα επόμενα 5 

έως 10 χρόνια. Είμαστε πολύ ικανοποιημέ-
νοι με την τωρινή διαμόρφωση του συστή-
ματος πεπιεσμένου αέρα, καθώς η αξιοπι-
στία της έχει ήδη αποδειχτεί."

καιρούς διάφορες περιβαλλοντικές πρω-
τοβουλίες. Πρόσφατα, όλοι οι εργαζόμενοί 
της εκπαιδεύτηκαν για να λάβουν πιστο-
ποίηση παραγωγής του επιπέδου III. Αυτή 
η πιστοποίηση αφορά την αρχή της "ορ-
θολογικής παραγωγής" (lean production), 
στην οποία βασίστηκε η εταιρεία για να 
δημιουργήσει το αποδοτικό της σύστημα 
παραγωγής. Το πρώτο βήμα ήταν, φυσι-
κά, να γίνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση 
των αναγκών πεπιεσμένου αέρα. Ζήτησε, 
λοιπόν, από τη σταθερή της συνεργάτιδα 
KAESER COMPRESSORS να κάνει μια 
πλήρη ανάλυση των αναγκών αέρα (ADA) 
για το υπάρχον σύστημα πεπιεσμένου 

αέρα. Έπειτα, αυτή η ανάλυση αξιολογή-
θηκε με το σύστημα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας της Kaeser (KESS).

ADA και KESS για εξοικονόμηση 
ενέργειας και χρημάτων
Βλέποντας τα αποτελέσματα αυτής της 
ανάλυσης, η διοίκηση της Bright απο-
φάσισε να κρατήσει το ήδη υπάρχον 
AIRCENTER SK 15 της KAESER και να 
αντικαταστήσει έναν παλιό πλέον αεροσυ-
μπιεστή άλλου κατασκευαστή με ένα νέο 

κάρτες, περιοδικά, αφίσες, υλικά για ση-
μεία πώλησης, βιβλία, φυλλάδια και πολλά 
άλλα.

Ο δρόμος για το μέλλον
Ωστόσο, η ανάπτυξη της εταιρείας δεν 
σταμάτησε εκεί. Ξεκινώντας τις εκτυπώ-
σεις μεγάλου format το 2015 και αγοράζο-
ντας μια επιχείρηση εκτυπώσεων και δια-
φημιστικών ειδών στο Νιούκασλ το 2017, 
η Bright διεύρυνε ξανά τις επιχειρηματικές 
της δραστηριότητες. Αυτή η εξέλιξη επη-
ρέασε, αν μη τι άλλο, και το σύστημα πεπι-
εσμένου αέρα.

Η Bright βασίζεται αρκετά στον πεπιεσμέ-
νο αέρα για την παραγωγή των προϊόντων 
της. Από τους εκτυπωτές, τα κοπτικά μη-
χανήματα λέιζερ και τα χαρτοκοπτικά μη-
χανήματα μέχρι τους πλαστικοποιητές, τα 
συρραπτικά και τα κοπτικά μηχανήματα, 
ο πεπιεσμένος αέρας παίζει σημαντικό 
ρόλο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η Debbie 
Burgess Bright, διευθύντρια της εταιρείας 
και νικήτρια του βραβείου "Woman of the 
West Awards" που της απονεμήθηκε το 
2016 από το Western Sydney University, 
γνώριζε από την αρχή ότι και στις νεοαπο-
κτηθείσες εγκαταστάσεις της εταιρείας το 
σύστημα πεπιεσμένου αέρα έπρεπε να εί-
ναι καλά μελετημένο, ώστε όλο το σύστη-
μα παραγωγής να λειτουργεί αποδοτικά.

Ορθολογική παραγωγή
Ως εταιρεία με πιστοποιητικό ποιότητας 
και οικολογίας, η Bright αναλαμβάνει κατά 

και άλλα μέλη της οικογένειας στην επιχεί-
ρηση, η οποία τότε ονομαζόταν Bright & 
Sons. 

Από τότε έχουν περάσει πάνω από 50 χρό-
νια. Η εταιρεία στεγάζεται πλέον σε ένα 
κτίριο 7.500 m² που χτίστηκε το 1996 στο 
Sydney Wetherill Park και χρησιμοποιεί 
νέες τεχνολογίες και διαδικασίες εκτύπω-
σης, για να προσφέρει στους —σταθερούς 
συνήθως— πελάτες της μια μεγάλη γκάμα 
τελικών προϊόντων, όπως επαγγελματικές 

Η εταιρεία ξεκίνησε την πορεία της το 
1962 με ένα και μόνο μηχάνημα στοιχει-
οθεσίας και στεγαζόταν σε ένα γκαράζ 
μόλις 20 m², το οποίο βρισκόταν στην 
πίσω αυλή του William Robert Bright, ιδρυ-
τή της εταιρείας και παππού της τωρινής 
διευθύντριας Deborah Burgess Bright και 
του αδερφού της John Bright. Παρά το μι-
κροσκοπικό του μέγεθος, το τυπογραφείο 
είχε μεγάλη επιτυχία. Το πελατολόγιό του 
μεγάλωνε και, μαζί με αυτό, μεγάλωναν 
και οι εγκαταστάσεις του. Έπειτα, μπήκαν 

Η Bright Print Group είναι 
μια οικογενειακή επιχείρη-
ση που παρέχει υπηρεσίες 
τυπογραφείου και εδρεύει 
στο Σίδνεϊ και στο Νιούκασλ 
της Αυστραλίας. Ιδρύθηκε 
το 1962 και μέχρι σήμερα 
εξακολουθεί να ανήκει στην 
οικογένεια Bright. Έγχρωμη 
εκτύπωση CMYK, ψηφιακή 
εκτύπωση, βιβλιοδεσία και 
φινίρισμα: Αυτές είναι μερι-
κές μόνο από τις υπηρεσίες 
που προσφέρει η Bright.

Η ιστορία μιας αυστραλέζικης 
οικογενειακής επιχείρησης

ADA1) και KESS2): Η Bright Print Group προχωρά στο μέλλον
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Πολυτέλεια μέχρι εκεί που φτάνει 
το μάτι
Η εταιρεία Featherlite εδρεύει στο Σάφο-
λκ της Βιρτζίνια από το 2009 υπό τη διεύ-
θυνση της οικογένειας Adams. Κάθε χρό-
νο εκτελεί 10-12 ειδικές παραγγελίες για 
πολυτελή αυτοκινούμενα, πούλμαν με κα-
θίσματα και πούλμαν για επαγγελματικά 
ταξίδια. Ο διευθυντής μάρκετινγκ Mark 
Eisenhart αναφέρει συγκεκριμένα: "Πρό-
κειται για μεμονωμένες, εξατομικευμένες 
λύσεις για τον κάθε πελάτη και όχι απλά 
για ιδιαίτερες επιθυμίες. Αντί να φτιάξου-
με έναν κατάλογο με επιλογές, ακούμε 
προσεκτικά τι θέλει ο πελάτης και ενσω-
ματώνουμε στην παραγγελία του διά-
φορα πολυτελή στοιχεία ανάλογα με τις 
επιθυμίες του." Το κάθε πούλμαν αντικα-
τοπτρίζει το στυλ, το γούστο και την προ-
σωπικότητα του ιδιοκτήτη του. "Αναπτύσ-
σουμε μια στενή σχέση με τον πελάτη", 
συμπληρώνει. "Οι πελάτες μας περιμένουν 
και αξίζουν το καλύτερο και εμείς θέλουμε 
πάση θυσία να τους προσφέρουμε αυτήν 
την πολυτέλεια." 

Πλούσιος... εσωτερικός κόσμος
Τα οχήματα της Prevost έχουν κατασκευή 
από ανοξείδωτο ατσάλι και περίβλημα 
αλουμινίου. Η Prevost είναι μέλος του 
ομίλου Volvo. Χάρη στις ενσωματωμένες 
δομές σασί και αμαξώματος, τα οχήμα-
τά της είναι τα πιο ανθεκτικά και ασφα-
λή που υπάρχουν στον κλάδο, ενώ έχουν 
συρόμενα παράθυρα σε όλο το ύψος και 
κινητήρα Volvo D13. "Μπορούμε να προ-
σθέσουμε σχεδόν τα πάντα —πλακάκια, 
υπερσύγχρονες συσκευές, τηλεοράσεις 
HD 60", παιχνιδομηχανές— ανάλογα με 
τις επιθυμίες του πελάτη." Φυσικά, υπάρ-
χουν και λειτουργίες οδήγησης και ασφά-
λειας, όπως το ηλεκτρονικό πρόγραμμα 
ευστάθειας (ESP) και το αυτόνομο σύ-
στημα προσαρμογής ταχύτητας (Aware 
Adaptive Cruise Control). Είτε το πούλμαν 
βρίσκεται εν κινήσει είτε είναι σταθμευ-
μένο, οι επιβάτες απολαμβάνουν την ίδια 
άνεση και ασφάλεια. 

Η τελειότητα ως  
επαγγελματική αρχή
Η τελειότητα σε όλες τις πτυχές των δρα-
στηριοτήτων της εταιρείας είναι η βασική 
αρχή που διέπει τις σχέσεις της με τους 
πελάτες και τους εργαζομένους της. "Τα 
μέλη της οικογένειας Adams και η διοικητι-
κή ομάδα προσπαθούν να δημιουργήσουν 
ένα περιβάλλον ασφάλειας και υποστη-
ρικτικότητας, ώστε όλοι να εργάζονται 
με όρεξη και να αισθάνονται περήφανοι 
για τη δουλειά τους. Αυτό το συναίσθημα 

Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας 
παρουσιάστηκε το 1991 στη μεγαλύτερη 
διεθνή έκθεση σκαφών, στο Ορλάντο της 
Φλόριντα. Το πρώτο πολυτελές πούλμαν 
της Featherlite, το εσωτερικό του οποίου 
θα μπορούσε κάλλιστα να ανήκει σε ένα 
πολυτελές γιότ, ήταν γεγονός. 

αγωνιστικής ομάδας και οι οικογένειές 
τους ήθελαν να απολαμβάνουν την άνε-
ση του σπιτιού τους ακόμα και κατά τη 
διάρκεια των αγώνων. Το μόνο που έμενε 
ήταν να βρεθεί ένας έμπειρος συνεργάτης 
που θα μπορούσε να φτιάξει τον πολυτε-
λέστατο εσωτερικό εξοπλισμό που ήθελε 
η Featherlite. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο 
επέλεξε την κατασκευάστρια γιοτ Vantaré. 

Πώς ξεκίνησαν όλα
Στις αρχές της δεκαετίας του '90, η 
Featherlite ήταν ήδη η νούμερο ένα εται-
ρεία που εμπιστεύονταν τα αστέρια του 
αμερικανικού πρωταθλήματος NASCAR 
για να προμηθευτούν ειδικές ρυμούλκες 
και τρέιλερ αγωνιστικών οχημάτων. Κά-
πως έτσι ήρθε και η πρωτοποριακή ιδέα 
για τα πολυτελή πούλμαν. Τα μέλη της 

Από τη δεκαετία του '90, ολοένα και περισσότεροι θεατές παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές που 
παρουσιάζουν τον χλιδάτο τρόπο ζωής των πλουσίων. Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται την πολυτέλεια 
διαφορετικά. Ωστόσο, υπάρχει μια κατηγορία οχημάτων που από τη δεκαετία του '90 θεωρούνται σύμβο-
λο πολυτέλειας και κάνουν την καρδιά πολλών να χτυπά δυνατά. Ποια είναι αυτά; Μα φυσικά, τα πολυ-
τελή πούλμαν.

Συναρπαστική πολυτέλεια
Πολυτελή πούλμαν για υψηλές απαιτήσεις
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Οι πολυτελείς εσωτερικοί χώροι των Featherlite προσαρμόζονται στο γούστο και την άνεση που επιθυμεί ο κάθε πελάτης

Οτιδήποτε μπαίνει στο κτίριο  
αντικατοπτρίζει την υψηλή ποιότητα  
των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

σε μια πρωτοποριακή λύση χωρίς να αφή-
νουν υπολείμματα. 
Στον i.Comp 3 ο αέρας προς συμπίεση 
αναρροφάται από την κεφαλή των εμβό-
λων. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 
αυτή η κατασκευαστική καινοτομία είναι, 
μεταξύ άλλων, η βελτίωση της απόδοσης 
και η μεγάλη διάρκεια ζωής. 

Σύστημα ελέγχου i.Comp Control
Το i.Comp Control δημιουργήθηκε ειδικά 
για αυτούς τους μικροεπαγγελματίες –
ερασιτέχνες. Καταγράφει την πραγματική 
πίεση στον ενσωματωμένο όγκο ρύθμισης 
και έτσι προσαρμόζει τον αριθμό στροφών 
τον κινητήρα ανάλογα με την απαιτούμε-
νη πίεση. Η ακριβής τιμή της απαιτούμενης 
πίεσης ρυθμίζεται εύκολα με τα πλήκτρα 
βέλους στον πίνακα ελέγχου. Αν πρέπει να 
γίνει κάποια εργασία συντήρησης, υποδει-
κνύεται από μια ένδειξη συντήρησης. Ο 
χειρισμός του i.Comp Control γίνεται εύκο-
λα και απλά με σαφή σύμβολα.

τουργεί κανονικά και αξιόπιστα ακόμα και 
με καλώδιο μήκους 150 μέτρων, αποτελώ-
ντας ιδανική επιλογή για εργοτάξιο. Επει-
δή ο αεροσυμπιεστής i.Comp 3 διαθέτει 
κινητήρα μεταβλητού αριθμού στροφών, 
δεν χρειάζεται να έχει αεροφυλάκιο, με 
αποτέλεσμα να είναι πιο ελαφρύς και πιο 
μικρός. Με βάρος μόλις 25 κιλά και εργο-
νομικό περίβλημα, μεταφέρεται εύκολα 
όπου θέλετε. Αυτός ο αεροσυμπιεστής 
διατίθεται και σε φορητή έκδοση με ανθε-
κτικές ρόδες για ανώμαλα εδάφη. Για τη 
μεταφορά του στο εργοτάξιο, τοποθετεί-
ται οριζόντια και δεν καταλαμβάνει πολύ 
χώρο.
Ο αεροσυμπιεστής i.Comp 3 είναι μη λιπαι-
νόμενος. Αυτό σημαίνει ότι έχει ελάχιστες 
απαιτήσεις συντήρησης. Συγκεκριμένα, 
ο χρήστης δεν χρειάζεται να ελέγχει τη 
στάθμη του λαδιού και, κατ' επέκταση, 
ούτε να συμπληρώνει και να αλλάζει το 
λάδι κάθε χρόνο. Επίσης, δεν πηγαίνει λάδι 
στον πεπιεσμένο 
αέρα και, κατ' 
επέκταση, στα 
συμπυκνώματα, 
άρα ο πελάτης 
δεν χρειάζεται 
να φροντίσει για 
τη δαπανηρή 
τους απόρριψη. 
Τα συμπυκνώ-
ματα που δη-
μιουργούνται 
εξατμίζο-
νται αυ-
τόματα 

χάρη 

Κάθε αεροσυμπιεστής i.Comp λειτουργεί 
με ένα στοιχείο συμπίεσης KAESER "Made 
in Germany". Τα στοιχεία συμπίεσης κατα-
σκευάζονται στο εργοστάσιο της KAESER 
στο Κόμπουργκ, όπου συναρμολογούνται 
και ελέγχονται τα συνολικά συστήματα. 
Τα ποιοτικά υλικά και η προσεκτική συ-
ναρμολόγηση εξασφαλίζουν υψηλή παρο-
χή αέρα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα σή-
ματα LwA, VDE και CE που φέρει η σειρά 
i.Comp υποδεικνύουν ότι πληροί όλες τις 
νομικές απαιτήσεις.

Πλεονεκτήματα που κάνουν τη 
διαφορά

Χρησιμοποιώντας κινη-
τήρα μεταβλητού 

αριθμού στροφών, 
η σειρά i.Comp 3 
συνδυάζει διάφορα 
πλεονεκτήματα. 
Παρέχει την ακριβή 
ποσότητα του πεπι-
εσμένου αέρα που 

χρειάζεται ο χρή-
στης για να εκτελέσει 
μια εργασία και, μά-

λιστα, με σταθε-
ρή πίεση 11 

bar. Ο αε-
ροσυμπι-

εστής 
λει-

ικανοποίησης και υπερηφάνειας φαίνεται 
στο τέλος. Η ποιότητα των προϊόντων μας 
είναι μια συναισθηματική εμπειρία", ανα-
φέρει ενθουσιασμένος ο διευθυντής μάρ-
κετινγκ Mark Eisenhart. 
Η διεύθυνση της εταιρείας δίνει μεγάλη 
σημασία στις επενδύσεις που κάνει για 
τις εγκαταστάσεις παραγωγής. "Οτιδήπο-
τε μπαίνει στο κτίριο αντικατοπτρίζει την 
υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών μας", αναφέρει ο πρόεδρος 
Jimmy Adams. Επειδή όλα τα πνευματικά 
εργαλεία λείανσης και διαμόρφωσης, κα-
θώς και η καμπίνα βαφής χρειάζονται μια 
αξιόπιστη πηγή καθαρού και ξηρού πεπι-
εσμένου αέρα, η Featherlite επέλεξε ένα 
σύστημα πεπιεσμένου αέρα της KAESER. 
Αυτήν τη στιγμή, έχει ένα ASK 28 T με εν-
σωματωμένο ξηραντή και ένα σύστημα με-
ταφοράς πεπιεσμένου αέρα SmartPipe®. 

Η εμπειρία 100 χρόνων συμπυκνώνεται σε αυτόν το νέο, μικρό και εύχρηστο αεροσυμπιεστή που διαφέρει 
από τους υπόλοιπους. Η προσοχή που επιδεικνύει η εταιρεία στην παραγωγή των στοιχείων συμπίεσης και 
στη συναρμολόγηση των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα είναι εκείνη που έδωσε στο νέο μέλος της οικογέ-
νειας KAESER τη χαρακτηριστική ποιότητα και το πρωτοποριακό πνεύμα της KAESER.

Μικρός αλλά θαυματουργός!
Νέα σειρά i.Comp 3 με ογκομετρική παροχή έως 160 l/min και πίεση έως 11 bar
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Ειδικά χρώματα
Εκτός από το κίτρινο, που είναι και το χα-
ρακτηριστικό χρώμα της εταιρείας, υπάρ-
χουν και διάφορες επιλογές ειδικών χρωμά-
των. Τα μηχανήματα διατίθενται σε απλά 
χρώματα, συγκεκριμένα σε πορτοκαλί, 
κόκκινο, πράσινο και μπλε, και μάλιστα 
χωρίς να καθυστερήσει καθόλου η παρά-
δοσή τους. Κατόπιν αιτήματος, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν περισσότερες απο-
χρώσεις και ειδικές βαφές για μεταλλικά 
μέρη. Ο θρυλικός πύργος της έκθεσης 
BAUMA με τα χρωματιστά καλύμματα 

από πολυαιθυλένιο δείχνει το δρόμο για 
το περίπτερο της KAESER από το 2004. 
Το ίδιο θα γίνει και τον Απρίλιο του 2019, 
όταν η BAUMA ανοίξει ξανά τις πύλες της 
στο Μόναχο. Όπως πάντα, η KAESER θα 
βρίσκεται εκεί και θα παρουσιάσει πολ-
λά νέα μοντέλα. Φυσικά, τα μοντέλα θα 
έχουν κάλυμμα από πολυαιθυλένιο, ακρι-
βώς όπως την πρώτη φορά που η KAESER 

παρουσίασε αυτήν την καινοτομία.  

Ανθεκτικότητα και αθόρυβη  
λειτουργία
Η επιφάνεια αντέχει στα χτυπήματα, δεν 
χαράσσεται και δεν οξειδώνεται. Έτσι, δι-
ατηρείται για πολύ καιρό, ενώ δημιουργεί 
μια ευχάριστη εικόνα στο εργοτάξιο.
Μετά το M26 κυκλοφόρησε το μοντέλο 
M27,ενώ η γκάμα των αεροσυμπιεστών με 
κάλυμμα από πολυαιθυλένιο επεκτάθηκε 
κατά έξι μοντέλα. Έτσι, από την γκάμα 
των MOBILAIR ο πελάτης μπορεί να δια-
λέξει ανάμεσα στα μοντέλα M13, M17, 
M20, M27, M31, M43 και M50 με κάλυμ-
μα από πολυαιθυ-
λένιο. Η σειρά των 
μοντέλων καλύπτει 
ένα εύρος 1-5 m³/
min. Οι φορητοί 
πετρελαιοκίνητοι 
αεροσυμπιεστές με κινητήρες εσωτερι-
κής καύσης διατίθεται εναλλακτικά με 
ηλεκτροκινητήρες ως μια πιο οικολογική 
και αθόρυβη λύση. Τα κοινά στοιχεία που 
έχουν όλα τα συστήματα είναι η αθόρυβη 
λειτουργία, η ελαφριά κατασκευή, το μι-
κρό μέγεθος και, κυρίως, η αξιοπιστία. Το 
εσωτερικό τους είναι εύκολα προσβάσιμο, 
καθώς τα καλύμματα έχουν μεγάλη γωνία 
ανοίγματος. Η έκδοση με διπλό τοί-
χωμα προσφέρει εξαιρετική 
ηχομόνωση.

Μέχρι τότε, τα περισσότερα καλύμματα 
ήταν μεταλλικά και οι σχεδιαστικές τους 
δυνατότητες περιορισμένες. Με τη χρήση 
του πολυαιθυλενίου, μπορούσαν πλέον να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών 
για το αμάξωμα, ενώ οι υψηλές βιομηχανι-
κές προδιαγραφές των συστημάτων μπο-
ρούσαν να αναδειχθούν μέσα από πρω-
τοποριακές λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα 
ήταν ορατό.

Σκληρές δοκιμασίες
Φουτουριστικό: Αυτή είναι η πρώτη λέξη 
που έρχεται στο μυαλό όσων αντικρίζουν 
για πρώτη φορά το M26. Εξίσου σύγχρο-
να με την εμφάνισή του είναι και τα χα-
ρακτηριστικά του. Οι ειδικοί το εξέτασαν 
προσεκτικά, το έπιασαν, το χάιδεψαν και 
το χτύπησαν με σφυρί. Το κάλυμμα του 
αεροσυμπιεστή, το οποίο φτιάχνεται από 
πολυαιθυλένιο κατασκευασμένο με τη μέ-
θοδο της περιστροφικής χύτευσης, περνά-
ει το τεστ με το σφυρί κάθε φορά, όπως 
μπορεί κανείς να δει σε αυτό το εντυπω-
σιακό βίντεο: 

Ελαφριά, ανθεκτικά και  
δυνατά μηχανήματα

Έτος 2002: Εκείνη τη χρονιά η KAESER KOMPRESSOREN παρουσίασε για πρώτη φορά το φορητό 
σύστημα MOBILAIR M26 με ηχομονωτικό κάλυμμα από πολυαιθυλένιο κατασκευασμένο με περιστροφική 
χύτευση. Η αίσθηση που προκάλεσε ήταν μεγάλη, καθώς η KAESER ήταν η πρώτη εταιρεία που χρησιμο-
ποιούσε αυτό το υλικό για το περίβλημα ενός φορητού πετρελαιοκίνητου αεροσυμπιεστή.

Ένας μοντέλο-σταθμός γιορτάζει τα γενέθλιά τουΔεκαέξι χρόνια επιτυχίας –  
Κάλυμμα από πολυαιθυλένιο για φορητούς πετρελαιοκίνητους αεροσυμπιεστές MOBILAIR

https://www.youtube.com/watch?v=2wAa53UWekk.
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KAESER KOMPRESSOREN – Περισσότερος πεπιεσμένος αέρας με λιγότερη ενέργεια

bar

11

Κάλυμμα από πολυαιθυλένιο  
κατασκευασμένο με περι-

στροφική χύτευση 
ηχομόνωση, αθόρυβη λειτουργία,
αντοχή στις γρατσουνιές, διατή-

ρηση της αξίας

Οικονομικό
με κινητήρα μεταβλητού αριθμού  
στροφών και SIGMA CONTROL 2

Σταθερή πίεση
μίας βαθμίδας 11 bar

Υψηλή απόδοση σε 
ελάχιστο χώρο

Διάρκεια ενεργής  
κατάστασης  

100 %

Έτοιμο για σύνδεση
Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής και  
ξηραντής ψυκτικού τύπου σε ένα  

ολοκληρωμένο συγκρότημα  
(plug and play)

Συμβατό με το SIGMA NETWORK
Δυνατότητα σύνδεσης στο SAM 4.0 μέσω του  

SIGMA CONTROL 2

Παγκόσμια χρήση
Ογκομετρική παροχή 412 έως 580 l/min

Ελάχιστη συντήρηση
μη λιπαινόμενο μηχάνημα

i.Comp Tower 8 και 9 – 
Πλεονεκτήματα που κάνουν  
τη διαφορά


