Surpreendente novidade da BOGE Compressores na passada
Feira de Hannover: A nova série BOGE Turbo HST

Os fabricantes alemães costumam apresentar as suas novidades
coincidindo com a Feira de Hannover.
Na Hannover Messe, a BOGE Compressores surpreendeu o setor
do ar comprimidocom o lançamento de uma nova tecnologia.
Durante os últimos meses foram contínuas as novidades
apresentadas pela BOGE, mas o lançamento da Série High Speed
Turbo “HST” foi realmente uma surpreendente noticia para o setor.
Durante os últimos anos já se comentava que algum fabricante
estava a desenvolver a tecnologia TURBO de alta velocidade (High
Speed Turbo) para ar comprimido. BOGE Compressores reconhece
que durante um intenso período, e de forma totalmente secreta,
esteve desenvolvendo o que consideram o “reinvento do ar
comprimido”.
As vantagens que esta tecnologia oferece aos compressores isentos de óleo fazem pensar que os restantes fabricantes devem seguir
o caminho marcado pela BOGE. Como diz o seu Departamento de Marketing “ Outros nos seguirão. BOGE foi o primeiro”.
As novidades e inovações técnicas que, tanto a BOGE como outros fabricantes apresentaram durante anos, tiveram incrementos da
qualidade dos seus equipamentos e melhorias na preservação do meio ambiente, o que levou ao aumento do custo dos
equipamentos.
A nova tecnologia High Speed Turbo da BOGE, além das vantagens técnicas que aporta, representa uma redução de custos que se
repercutem tanto na aquisição dos equipamentos como na sua manutenção. No seu comunicado a BOGE recorda que a melhor peça
é a que não existe.
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A tecnologia HST não requer lubrificação, nem transmissões reduzindo o número de casquilhos. A redução de peças moveis implica
uma menor manutenção.
O Diretor Geral da BOGE, Wolf D. Meier-Scheuven, estima que este segmento de compressores tenha umas previsões muito altas de
crescimento nos próximos anos, especialmente pela redução de custos inerentes aos novos compressores isentos
Turbo HST da BOGE.
Entre as características mais importantes da nova série HST da BOGE, tecnologia Turbo, destacamos:
• Ar comprimido 100% isento de óleo, Classe 0
• Tamanho dos equipamentos significativamente menor
• Menores custos de manutenção
• Melhor preço de aquisição dos equipamentos
• Regulação de frequência integrada
• Recuperação de calor opcional
Solicite mais informação da nova série High Speed Turbo da BOGE.
Também pode desfrutar do video de lançamento em: https://www.youtube.com/watch?v=etkVXhQXaEU
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