
           De meerwaarde van Arentis;

Goed opgeleide mensen

Compleet pakket horizontaal en verticaal transport

Specialistische kennis en ervaring

Ervaring in uiteenlopende branches

Totaal pakket gereedschappen en machines

ISO 9001 en VCA petrochemie gecertificeerd

24 uur / 7 dagen per week service

Compleet en deskundig advies

Juiste planning en coördinatie

Olievrije perslucht is essentieel voor verschillende 
industrietakken. Denk bijvoorbeeld aan de 
chemische industrie, de voedselverwerkende 
industrie en de textielindustrie. Ook bij het
raffinageproces, het aanleggen van pijpleidingen en 
bij boorwerkzaamheden speelt olievrije perslucht 
een cruciale rol.

Om klanten in Zeeland het beste te kunnen bieden 
op het gebied van olievrije perslucht, hebben Atlas 
Copco Rental en Arentis de handen in één geslagen.

Wij bieden compressoren, luchtbehandelings-
apparatuur en perslucht- accessoires, die een 
constante en rendabele persluchtstroom leveren
en die zijn toe te passen binnen elke industrietak.
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100% olievrije luchtcompressoren 
In samenwerking met Atlas Copco Rental
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   dieselcompressoren
Binnen ons brede assortiment aan olievrije compressoren 
vindt u onder andere dieselcompressoren. Wij bieden 
twee series dieselcompressoren voor medium druk en 
hoge druk. Onze dieselcompressoren zijn eenvoudig te 
onderhouden en gemakkelijk te vervoeren en installeren. 
Bovendien geven zij de hoogste bedrijfszekerheid en zijn 
ze uitermate milieuvriendelijk.

   100% olievrije perslucht
medium druk conform iT4 / IIIB
Drukbereik:  0,5 – 10,3 bar
Debietbereik:  37,4 – 45,7m³/min

- Lage uitstoot
- Hoogste bedrijfszekerheid
- Maximale brandstofverbruik
- Milieu bescherming

   100% olievrije perslucht
hoge druk conform iT4 / IIIB
Drukbereik:  6 – 24 bar
Debietbereik:  34,5m³/min

- Lage uitstoot
- Eenvoudig onderhoud
- Gemakkelijk te vervoeren
- Optimale perslucht kwaliteit
- Laagste uitstoot
- Veilig voor uw proces
- Milieu bescherming

  
aanvullende machines

Adsorptie luchtdrogers

Olie geïnjecteerde compressoren

Stikstof generatoren

Stoomgeneratoren

Stroomgeneratoren

Offshore compressoren

Elektrische olie vrij compressoren

Meer informatie
Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van Arentis, neem dan contact met ons op:
Terneuzen 0115 - 644 644 of Hoogvliet 010-295 02 95 of e-mail: info@arentis.com. Kijk ook eens op: www.arentis.com
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