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Onderhoud

Uw perslucht, 
onze zorg



UW PERSLUCHT, 
ONZE ZORG

Zonder perslucht staat alles stil. Wij 
weten dat perslucht voor u net zo 
belangrijk is als elektriciteit, gas en 
water, zonder een van deze   
componenten staat uw bedrijf stil. 

Het is juist daarom bij Creemers 
Compressors dat Service met een 
hoofdletter “S” geschreven wordt.

DIVERSE 
CONTRACTVORMEN

Creemers Compressors biedt u 
diverse contractvormen voor   
optimaal onderhoud aan uw pers-
luchtinstallatie. Op deze manier is 
het mogelijk het contract af te stem-
men  op  uw specifieke gebruiks- 
situatie. Een vrijblijvend gesprek bij 
u op locatie zal resulteren in een 
voor u op maat gesneden oplossing.

TOTAALOPLOSSING

Creemers Compressors adviseert in samenspraak met u de juiste  
installatie. Wij berekenen voor u, ondersteund door capaciteitsmetingen 
en computersimulaties, een installatie met voor u de meest interes-
sante “Cost of ownership”. Verder installeren wij de gehele installatie, 
inclusief persluchtleidingen en eventueel aansluiten van machines en 
gereedschappen, en leveren alles geheel “turn key” op. Door een net 
van enthousiaste Service-engineers, welke door heel Nederland heen 
gepositioneerd zijn, bieden wij u 24-uurs Service, 7 dagen in de week!
 
PREVENTIEF ONDERHOUD

Omdat perslucht voor uw bedrijf van essentieel belang is, willen wij er 
graag voor zorgen dat de installatie in optimale conditie blijft.  Na het 
bepalen van de bedrijfsuren in uw situatie kunnen wij een onderhouds-
plan maken, zodat het preventief onderhoud aan uw investering   
optimaal wordt verricht, zonder dat u zich daar over hoeft te bekommeren. 
Tijdens dit preventief onderhoud worden alle voorgeschreven controles 
en onderhoudsbeurten aan alle componenten uitgevoerd, verder wordt 
na het behalen van de voorgeschreven bedrijfsuren een revisie   
uitgevoerd van de diverse componenten (zoals aanzuigregelaar,   
minimum drukhoudklep, thermostaatklep en terugslagklep). Kortom, 
wij zorgen ervoor dat uw installatie in “nieuwstaat” blijft, zodat de  
capaciteit, energieconsumptie en de bedrijfszekerheid altijd optimaal 
zijn. Samenvattend zorgen wij ervoor dat uw installatie altijd in haar 
allerbeste conditie is, wat de levensduur verlengt.

EXPERTISE EN PROFESSIONALITEIT

De expertise en professionaliteit van Creemers Compressors staan  
garant voor een rendabele en efficiënte persluchtinstallatie, zodat u 
ook verzekerd bent van lage bedrijfskosten. 
Compressoren die berekend zijn op uw gebruikssituatie, perslucht- 
conditionerings-apparatuur, persluchtleidingen met lage drukval,  
optimale ventilatie van de compressorruimte (verlaging van de aanzuig-
temperatuur van 15°C geeft 5% energiewinst) en de energiezuinige 
condensaftap, automatisch sluitende kleppen en warmteterugwinning) 
zijn essentieel voor een efficiënt persluchtproductie-systeem. 
 
Onze professionele ondersteuning omvat onder meer het verrichten 
van een persluchtscan, waar gedurende een week uw compressor en 
het verbruik wordt gemeten, vervolgens maken wij een geheel rapport 
van uw verbruik en het  opgenomen vermogen van uw installatie. In 
een computersimulatie kunnen wij u de besparing laten zien als er een 
andere installatie zou hebben gestaan, waardoor terugverdientijden 
zichtbaar moeten worden. Met dit rapport kunnen wij u ook begeleiden 
in het aanvragen van een mogelijke subsidie. Ook kunnen wij door  
middel van ultrasoon lekdetectie-apparatuur persluchtlekkages voor u  
lokaliseren. 
 
Door middel van computerberekeningen kunnen wij ook diameters van 
persluchtleiding en drukvallen over de leidingen  berekenen zodat de 
laagst mogelijke druk van de compressor kan worden gekozen. Iedere 
bar drukverlaging bespaart u nu namelijk 7% energie. 
 
Het gebruik van uitsluitend originele onderdelen garandeert een  
langere levensduur en een hoge efficiency van uw installatie. Verder 
worden onze Service-engineers en medewerkers van ons aftersales-
netwerk regelmatig bijgeschoold om een constante kwaliteit van onze 
Service te garanderen

• Energiekosten
• Kapitaalkosten
• Onderhoudskosten



DIVERSE CONTRACTVORMEN

RelaxAir

Bij het afsluiten van het RelaxAir contract laat u alle zorgen van 
uw persluchtinstallatie bij de deskundigheid van Creemers  
Compressors. Wij zorgen voor alle periodieke aspecten en 
onderhoudsbeurten van uw installatie, welke voortvloeien uit 
het aantal draaiuren van uw persluchtinstallatie. Alle kosten die 
mogelijk voortvloeien uit reparatie zijn in de contractperiode ook 
voor Creemers Compressors. Met dit contract weet u dus precies 
wat uw operationele kosten zijn en legt u het risico in handen van 
de professional.

Comfort Air

Bij het ComfortAir contract zorgt Creemers Compressors voor 
het algehele preventieve onderhoud van uw installatie. In het 
contract zijn alle materialen,  Service uren en uiteraard voorrijd-
kosten inbegrepen. Door het landelijk dekkende Servicenetwerk, 
bestaande uit goed opgeleide en enthousiaste eigen monteurs, 
hebben wij deze contracten uiteraard zeer aantrekkelijk voor u 
kunnen houden. 
 
In het contract zijn alle Servicematerialen opgenomen, welke 
volgens de gebruikshandleiding nodig zijn. Het gaat dan om het 
oliefilter, olieafscheiderpatroon, luchtfilter, de V-snaren en olie. 
Verder worden ook  revisiebeurten uitgevoerd bij het behalen 
van de voorgeschreven bedrijfsuren, het gaat hier om revisie 
van: de aanzuigregelaar, terugslagklep, minimum drukhoud-
klep en oliethermostaat. Mochten er dan toch nog onverwachte 
storingen optreden dan komen wij gratis voorrijden (incl.   
kilometervergoeding en reisuren) en worden slechts de    
arbeidsuren ter plaatse en de eventueel verbruikte materialen, 
welke niet onder het preventieve onderhoud vallen, berekend. 
Met het ComfortAir contract verzekert u zich ervan dat uw  
perslucht-installatie in handen is van de professional. 

Basic Air
 
Bij het BasicAir abonnement wordt samen met u bepaald 
hoeveel    draaiuren de installatie jaarlijks maakt en op 
basis hiervan wordt de  bezoekfrequentie vastgesteld. 
Wij nemen deze planning van u over en voeren de  
Servicewerkzaamheden volledig voor u uit. 

Op deze wijze kun u zich concentreren op uw eigen 
bedrijfsactiviteiten en nemen wij de zorgen van uw pers-
luchtinstallatie in zijn geheel van u over. De verbruikte 
onderdelen en gemaakte Service uren worden gespecifi-
ceerd aan u in rekening gebracht.
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