
Compressoren



Ho lugt  Compressoren

We zijn fabrikant van een uitgebreide serie Holugt 

ademlucht compressoren (duikcompressoren) van 

80 liter/minuut tot en met 600 liter/minuut. In ons 

programma hebben wij zowel draagbare modellen 

als  stationaire vulstations. De Holugt compressoren 

zijn standaard voorzien van de benodigde fi lters 

en voldoen aan de CE eisen en aan de NEN 12021 

norm. 

Ook voor toebehoren, zoals accessoires kunt u bij 

ons terecht. 

Ademluchtwerkp laats

Naast het leveren van compressoren kunnen wij 

ook een volledig ademluchtwerkplaats installeren 

conform PED, zowel stationair als container units. 

In opdracht van de klant kunnen wij ook de KVI 

verzorgen.

Tevreden Holugt klanten

• Scheepvaart

• Industrie

• Offshore

• Brandweer

• Duikscholen

• Duikverenigingen

• Privéduikers

• Paintbal bedrijven

• Korps Mariniers

• Landmacht



Sauer  Compressoren

Sinds 1979 zijn we de vertegenwoordiger van 

Sauer compressoren tot 500 bar te Duitsland. 

Ook de 100% Sauer dochter Girodin-Sauer uit 

Frankrijk wordt door ons vertegenwoordigd. 

Wij leveren:

• Start-lucht compressoren

•  Hoge druk compressoren voor

lucht en edelgassen

• Stuur-lucht compressoren

• Compressoren voor de Marine

• Compressoren voor de Industrie

• Lage druk werk-lucht schroefcompressoren

• Aardgas / CNG compressoren

Tevreden Sauer klanten

Wij mogen binnen ver-

schillende markten een 

groot aantal  bedrijven tot 

onze tevreden  klanten 

rekenen. 

• Scheepswerven

• Marine

• Offshore

• Rederijen

• Industrie

• Landmacht

• Elektriciteitsbedrijven



Aardgas (CNG) compressoren

Wij leveren CNG aardgascompressoren en aardgas-

vulstations. De Holugt CNG vulstations zijn installa-

ties met een capaciteit van 3 t/m 125 m3/uur en zijn 

 onder te verdelen in twee uitvoeringen, het ‘Slow-

fi ll’  systeem (particulieren of kleine ondernemers) en 

 ‘Fast-fi ll’  systeem (ondernemers met een middel tot 

groot wagen park).

Tevreden Holugt CNG klanten

• Tankstations

• Taxibedrijven

• Autoverhuurbedrijven

• Transportbedrijven

• Overheid

• Particulieren

Onderhoud & Serv i ce

Naast het leveren van compressoren verzorgen wij ook het on-

derhoud aan uw lage en hoge druk compres soren. Onze afdeling 

onderhoud & service staat voor u klaar, of het nu gaat om adem-

lucht/perslucht installatie werkzaamheden, het snel en adequaat 

oplossen van een storing of het plegen van onderhoud. We 

werken met gespecialiseerde monteurs die de door u gebruikte 

producten door en door kennen.



Holugt Sauer verkoopt en onder-

houdt compressoren. Wij specia-

liseren ons in ademlucht compres-

soren van ons eigen fabrikaat 

Holugt tot 500 bar compressoren 

van het Duitse fabrikaat Sauer 

 Compressors. Naast het leveren en 

onderhouden van  compressoren 

bieden wij ook de installatie aan 

van complete ademluchtwerk-

plaatsen conform PED.

Sinds 1979 zijn wij agent van Sauer 

Compressors voor Nederland en 

 België. We leveren aan scheeps-

werven, marine, industrie, rederij-

en, brandweer, paintbal bedrijven, 

electriciteits bedrijven en duikers.

Holugt Sauer is de compressoren 

divisie van Hobrand Algebra BV.
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