GEA-Bock presenteert geoptimaliseerde reeks compressoren 2017.
GEA-Bock werkt continu aan de optimalisering van haar reeds succesvolle reeks aan compressoren.
Op de HGX22e, HGX34e en HGX44e semi-hermetische compressoren zijn diverse aanpassingen
doorgevoerd waarmee GEA-Bock tegemoet komt aan vragen uit de markt en eisen van deze tijd.
Deze aanpassingen zijn ook van toepassing op de ATEX, CO2 (subkritsch) en HC uitvoeringen.
Enkele kenmerken van bovengenoemde compressoren:
- Verwisselbaar oliefilter.
- Zeer lage olie uitstoot.
- Klemmenkast in IP65 uitvoering.
- Hoog rendement elektromotoren*.
- Energiezuinig.
- Trillingsarm.
- Onderhoudsvriendelijk.
*

HGX22e/ HGX34e:
HGX44e: 		

230/400V 50Hz
3x400V 50Hz 50/50% Partwinding

Alle GEA-Bock semi-hermetische compressoren zijn voorzien van een oliepomp en mede daardoor
uitstekend geschikt voor toerenregeling met behulp van een frequentieomvormer.
Wilt u meer details weten over de GEA-Bock compressoren?
Neem contact met ons op via 010-2380540, wij staan u graag te woord.
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Gerenommeerde merken

Ruime voorraad

Euro-Cold heeft een ruim assortiment aan
producten voor de koeltechniek. Wij leveren
uitsluitend gerenommeerde merken
waaronder: GEA-Bock, REFFLEX, Castel,
Frigomec, Johnson Controls, Onda, Doucette en
GeAn-Bock aggregaten met EC ventilatoren.

Door inkoop van de juiste
hoeveelheden en een flink magazijn
kunnen wij ruime voorraden houden.
Hierdoor blijven de prijzen uiterst
concurrerend en is het door u gewenste
artikel vrijwel altijd direct te leveren.

Specialisatie

Zakelijke partner

Euro-Cold is gespecialiseerd in het vinden van de
juiste technische oplossingen.
Door de jarenlange ervaring op het gebied van de
koeltechniek en de nauwe samenwerking met de
diverse fabrikanten kunnen wij een stuk maatwerk
leveren dat uniek is binnen onze branche.

Dankzij meer dan 25 jaar ervaring en een uiterst
realistische visie heeft u in Euro-Cold een zakelijke
partner met toekomst. Zaken doen is immers meer
dan het ruilen van een doos met inhoud
tegen geld. Het leveren van kwaliteit in alle
opzichten, kunt u niet op toeval laten aankomen.
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