Kompressorer från Champion
Kompressorer från Champion

Efterfrågan på kompressorer
som har en lägre
dieselförbrukning, ett bättre
miljöavtryck och en lägre
driftskostnad är ständigt ökande.
Det finns också ett behov av
kompressorer för platser där det
är svårtillgängligt och/eller där
utrymmet är begränsat.
Vi på Anytech har jobbat med
IR’s kompressorer på den
svenska marknaden sedan 2001
och när vi fick frågan om att
distribuera deras senaste tillskott
var vårt svar självklart positivt.
Denna typ av kompressorer
har funnits i Sverige i många år
och används av brunnsborrare
och grundläggare runt om i
landet.
Vi ser farm emot att få
presentera Champions utbud av
portabla kompressorer för dig!
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Spjutvägen 15
746 50 Bålsta
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Champions turboladdade högtryckskompressorer
Champion erbjuder ett brett utbud av portabla kompressorer som är kända för hög
tillförlitlighet och låga driftskostnader. C-serien från Champion utvecklas ständigt och
garanterar hög energieffektivitet, låga utsläpp och många andra innovationer, vilket gör den
dagliga driften och underhållet mycket enklare.
Ändring av utsläppslagstiftningen är en viktig drivkraft för utveckling, men Champion strävar
också efter att uppnå det bästa möjlig prestanda till lägsta driftskostnad. C-serien av portabla
kompressorer uppfyller emissionsnormerna i enlighet med direktiv 97/68/EG. Dessutom är
kompressorerna mycket kompakta och relativt lätta vilket är en preferens för många kunder.
Kompressorskruven är den viktigaste komponenten i kompressor och Champion behåller
därför all tillverkning internt, med de senaste CNC-rotorslipmaskinerna och den mest
avancerade lasertekniken. Detta resulterar i jämn och hög kvalitet, stor tillförlitligheten samt
god prestanda som följd vilket säkerställer att driftskostnaderna förblir låga under hela
kompressorns livslängd.
Mobile 5-garanti erbjuder ett extra skydd i upp till 5 år. Den täcker många viktiga delar av
skruv och reglage¹ utan extra kostnad. Låt din kompressor servas av auktoriserad personal i
enlighet med Champions underhållsschema och du har ett omfattande skydd i upp till 5 år
(upp till max 10 000 drifttimmar).

Modellnummer
3

Flöde (m )
Tryck (bar)
Kompressorskruv
Motor

Dieseltank
Ureatank
Vikt
Dimension (mm)
Ljud (dB(A))
Tillbehör

CMP-P241TS-14 CMP-P201TS-24
24
6 - 14

20
14 - 24
Turboladdad
Cummins QSB 6.7
Diesel
224 kW
1200-2400 v/min
EU Stage V
350 liter
338 liter
3340 kg
3730x1970x2661
71 +/Dieselvärmare
Efterkylare
Vattenseparator
Radiostyrning

Varför välja oss?

Vad kan vi erbjuda?

Effektiv produktion är nyckeln till
framgång i många sammanhang
och så även inom borrning,
kärnborrning och grundläggning.
Bra grejer i form av effektiva
maskiner och borrutrustning av hög
kvalitet är viktigt, men dessutom
behövs ibland en partner som kan
hjälpa till om/när det kärvar.

Vi har den borrutrustning du
behöver till ditt borrprojekt; allt från
kärnborrning via brunnsborrning och
grundläggning till horisontalborrning.
En del av den borrutrustning vi
säljer har vi i samarbete med våra
leverantörer under många år tagit
fram speciellt för svenska och
nordiska förhållanden.

Vi på Anytech har valt de
maskiner och den utrustning vi
säljer med stor omsorg för vi vet
hur det ser ut ute i verkligheten. Vi
finns dessutom här för dig som
borrar för att hjälpa till med allt från
en läckande hydraulslang, via en
helt komplett utrustning till din
vattenbrunn till en ”Borrkrona
Special” för just ert projekt.

Vi har borriggar, kompressorer,
mixers och pumpar till stora och
små projekt. Våra leverantörer är
ledande internationella producenter
av högkvalitativa maskiner och vi
har egna tekniker som backar upp
och hjälper till på plats.

Det lönar sig alltid att kolla med
oss!
Var finns vi?
Vi finns i nybyggda lokaler i
Draget i Bålsta utefter E18 väster
om Stockholm där vi har ett stort
lager och det vi inte har på lager
kan vi ta hem på beställning.
I lokalerna finns också vår
verkstad med bl.a. en 10 tons
travers, och rejäla möjligheter för
alla typer av projekt.
Säljare och tekniker når dig var du
än befinner dig i Norden.

Utöver dessa områden har vi allt
du kan tänkas behöva i övrigt; allt
från vattenpumpar via pottgummin
och svivlar till rotationer och
klämbord.
Vilka är vi?
Alla vi som jobbar på Anytech gör
det för att vi gillar borrning, teknik
och maskiner! Målet är att hålla en
hög kunskapsnivå hos alla som
jobbar här för att våra kunder skall
kunna få snabb service och korrekta
svar.
Den gemensamma faktorn hos
personalen och den stora
drivkraften i hela företaget är
intresset för borrning och
grundläggning, maskiner och
människor.

