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Tradisjon tro var det også i år grillfest hos Schløsser Møller
Kulde i Bergen.

I år har vi prøvd ut å arrangere festen på sensommeren i
stedet for på vårparten som tidligere.

Vår nye salgsjef Thor Harald Hellum hadde tatt turen over
fjellet for å hilse på våre kunder i Bergen.

Det var godt oppmøte fra bransjen, og folket koste seg
stort. Som alltid var det nydelig vær i Bergen.

Forutenom grilling ble det arrangert 5 kamp, basketball,
luftgeværskyting, spikerslag, quis og pilkast.
Kristian Langeland frå York kulde stakk av med den gjeve
førstepremien.

Schløsser Møller Kulde AS vil representere Technibel i
Norge. Technibel er kjent som en kvalitetsprodusent
og leverandør av klimaprodukter i det europeiske
markedet. SMK vil kunne tilby hele Technibels
produktspekter, men vil særlig satse på AC og
varmepumper.

Technibel har siden 1958 produsert produkter for
klima. De har et bredt produktspekter på luft til luft
aircondition og varmepumper. Da med et stort utvalg
av innedeler som, høy vegg, tak - vegg, ren tak samt
himlingsmodell for innfelling. Technibel leverer også
kanalmodeller.

Technibel ble allerede i 1992 ISO9002-sertifisert og i
2003 ble de ISO9001-sertifisert.

Technibel er i eget hjemmemarked Frankrike
markedsledende og er blant de største produsentene i
Europa av luft – vann varmepumper. Som inter-
nasjonal aktør har Technibel felles produksjon med
Sanyo og Argo.

Technibel står for høy kvalitet og SMK lagerfører de
fleste modellene.

Ta kontakt med vår produktansvarlige Thor Harald
Hellum for mer informasjon.

EurEurEurEurEuropa går så det suser........opa går så det suser........opa går så det suser........opa går så det suser........opa går så det suser........
Europa er inne i en solid høykonjunktur. Ikke bare i det
«gamle» vest, men også våre nye venner i øst, både i og
utenfor EU, opplever man en solid vekst. Så å si alle bransjer
opplever dette; likså i AC og kuldebransjen som i enkelte land
kan rapportere omsetningsøkninger på 20 - 40 %! Dette gleder
oss veldig, men samtidig skaper det noen problemer som man
logistikkmessig kanskje ikke hadde tenkt seg og som man
samtidig for øyeblikket ikke rår over.

All denne solide veksten gir betydelige lengre leveringstider
enn man er vant med – særlig i vår bransje. Vi i Norge lever
normalt med leveringstider på 4 uker. Dette er en leveringstid
som for en periode fremover blir å betrakte som historie.

Flere produsenter har nå leveringstider på 12 til 17 uker!

Vi har også fått tilsendt informasjon fra kjente produsenter at
det er så stor aktivitet i transportbransjen at selv om varen er
ferdig produsert så finnes det ikke ledig transportør. Varer har
blitt stående i opptil 14 dager før de blir hentet. Det vil
sannsyn-ligvis i flere måneder fremover være lang leveringstid
fra kuldeprodusenter, det vil derfor være viktig at vi
kuldebransjen i fellesskap informerer kuldebrukerne om dette.

Vi som grossist gjør hva vi kan for at våre kunder skal merke så
lite til leveringsproblemene som mulig i og med at det er vår
oppgave som grossist å ha varer på lager. Imidlertid har nevnte
høykonjunktur og sammenfallingen av sommerens ekstremt
lange varmeperiode ikke vært gunstig for AC og kuldebransjen
i Europa når det gjelder leveringstider.

Det kan hende at vi og våre leverandører ikke har klart å
levere varene til rett tid i sommer, men det skal være klart at
målet er at du som kunde skal oppleve at vi holder det vi lover
samt at vi leverer det produkt som du har bestilt til riktig tid.

Det er viktig for Schløsser Møller Kulde AS å ha et tilbud til
markedet som er konkurransekraftig – både hva gjelder
produkt, pris, service og leveringstid. Vi er av den oppfatning at
dette også gjelder for våre kunder.

Står vi som kunde og leverandør samlet om korrekt
informasjon til sluttbrukerne om leveringssituasjonen i Europa,
så sikrer vi oss at både du som kunde og sluttbruker blir
fornøyd med hva vi sammen totalt leverer. Dette vil sikre at
sluttbruker vil handle hos oss begge igjen.

Vi er i ferd med å øke våre lagre, dette vil du som kunde merke
suksessivt fremover. Allikevel en takk til dere som har vist
forståelse og ventet tålmodig på noen vareleveranser.
Husk vi hos «SCHLØSSER» ØNSKER Å
GJØRE DIN HVERDAG LITT LETTERE!

Ha en fin høst!

Ragnar Torsæter

 

Vi har ny webside:Vi har ny webside:Vi har ny webside:Vi har ny webside:Vi har ny webside:

Vi har fjernet søketjenesten på siden - da denne førte til
en del misforståelser. Nå kan du få en oversikt over hele
websiden på en sideoversikt.

NettbutikkenNettbutikkenNettbutikkenNettbutikkenNettbutikken har foreløpig gammelt design. Vi jobber
med å få til en ny nettbutikkløsning, som vil være mye
lettere å bruke og gi deg som kunde en raskere
behandling av bestillinger.

Ny HMS-løsningNy HMS-løsningNy HMS-løsningNy HMS-løsningNy HMS-løsning

Vi har inngått et samarbeid med Ecoonline. Ecoonline
oppdaterer og henter inn alle HMS-datablader for våre
produkter.

Det er lettere for deg som bruker å finne frem til det
HMS-datablad du søker. Du kan bruke både enkelt og
avansert søk. Du kan søke på produktnavn eller på
leverandør. Når du søker på leverandør får du også opp en
liste over alle HMS-datablader vi har fra denne
leverandøren.

SMK-enheterSMK-enheterSMK-enheterSMK-enheterSMK-enheter

For Schløsser Møller kjøle- og fryseaggregater og
pumpestasjoner kan du benytte deg av vårt verktøy.
Verktøyet gir oversikt over nominelle ytelser, tilnærmet
pris, rammetegninger og rørskjema for standardmodeller.

Du kan enten bestille en CD eller benytte verktøyet som
ligger på vår webside.
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NyNyNyNyNye modeller fra Aire modeller fra Aire modeller fra Aire modeller fra Aire modeller fra Aircoolcoolcoolcoolcool

Den nye AF/Armaflex er en pålitelig fleksibel
isolering som hindrer kondensdannelse over lang
tid. Dette oppnås gjennom den spesielt gode
kombinasjonen av en meget lav varmeledningsevne
sammen med høy diffusjons-motstand. I tillegg gir det
anlegget en lengre leve-tid og bedre energieffektivitet,
noe som igjen gir økt energikostnadsbesparing i
driftstiden.

Det nye med AF/Armaflex er at cellegummiteknologien
(foam technology) er forbedret og har mer material-
stabilitet og robust overflate.

AF/Armaflex cellegummi gir bedre fordeler for bruker ved
at materialet er lettere å bearbeide, gir raskere montasje
og er sterkere og mer solid.

· Tåler bearbeiding bedre
· Lettere å skjære
· Renere/penere snitt
· Lett å sette sammen/går ikke så lett i stykker
· Mindre limforbruk (5-10%) / mindre søl

· En virkelig teknisk oppgradering
· Opp til 50% mer i kartongen
· Bedre økonomisk optimalisering på lager

o Mindre håndtering
o Redusert transportkostnad
o Redusert plassbehov

Nytt prNytt prNytt prNytt prNytt produktspekter fra Armacell:oduktspekter fra Armacell:oduktspekter fra Armacell:oduktspekter fra Armacell:oduktspekter fra Armacell:
AF/ArmaAF/ArmaAF/ArmaAF/ArmaAF/Armaflexflexflexflexflex

MarkMarkMarkMarkMarketingketingketingketingketingkampanje:ampanje:ampanje:ampanje:ampanje:
Vi inviterte våre kunder til pølsefrokost med presentasjon
av AF/Armaflex ved Bjørn Frostmann hos Armacell.
Presentasjoner ble holdt i våre butikker i Oslo, Trondheim
og Bergen.

SynchrSynchrSynchrSynchrSynchro fra Caro fra Caro fra Caro fra Caro fra Carel -el -el -el -el -
en ny serie pren ny serie pren ny serie pren ny serie pren ny serie produkter for supermarkodukter for supermarkodukter for supermarkodukter for supermarkodukter for supermarkededededed

Carel lanserer nå en ny kompakt løsning for regulering og
overvåking av supermarked. Synchro kompletterer
fordelene av Carels teknologi for optimal kontroll og
regulering av kjøle- og frysesystemer i eksisterende
installasjoner.

Synchro vil være tilgjengelig for salg fra høsten 2006

Synchro WirelessSynchro WirelessSynchro WirelessSynchro WirelessSynchro Wireless
Synchro trådløst system er den ideelle løsningen for å
redusere kostnadene ved overvåking. Systemet
kommuniserer trådløst mellom master og tilhørende
slaver og reduserer og forenkler dermed behovet for
kabling i butikklokalet.

Synchro kommuniserer ved bruk av radio-overføring i
såkalt «mesh-nettverk». Det betyr at slavene
kommuniserer mellom hverandre og utveksler infor-
masjon til Master. En perifer slave vil derfor kunne
kommunisere via andre slaver for å få informasjon frem til
Master.

Synchro trådløs slave kan kobles til alle Carel instrumenter
med RS485 seriekort og Carel kommunikasjonsprotokoll,
med et maksimum på 200 instrumenter pr. slave. Synchro
trådløs master kan motta informasjon fra maks. 15 slaver.

Synchro trådløs master må konfigureres ved hjelp av egen
programvare.

Synchro MinimasterSynchro MinimasterSynchro MinimasterSynchro MinimasterSynchro Minimaster
Synchro Minimaster kan tilkobles inntil 6 stk. IR33
regulatorer. IR33 vil da regulere kjøle- og frysedisker etter
master-/slave prinsippet kjent fra IRMPX regulatorene.
Synchro Minimaster vil håndtere gruppert avriming,
alarmhåndtering og andre typiske master-/slave
funksjoner. Minimaster vil også være forbindelsen til
RS485 nettverket.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

FFFFFororororordamperdamperdamperdamperdampere til KAC unitere til KAC unitere til KAC unitere til KAC unitere til KAC uniter
Vi lagerfører nå fordampere til KAC condensing uniter fra 5,4 kW til 17,5 kW.

FCTBX-600 KAC 54 5,30 kW
FCTBX-800 KAC 73 7,30 kW
FCTBX-1000 KAC 94 8,80 kW
FCTBX-1200 KAC 102 10,50 kW
FCTBX-1600 KAC 147 14,00 kW
FCTBX-2000 KAC 175 17,50 kW

Mer sikkerhet med bedre tekniske verdierMer sikkerhet med bedre tekniske verdierMer sikkerhet med bedre tekniske verdierMer sikkerhet med bedre tekniske verdierMer sikkerhet med bedre tekniske verdier
o Bedre langtidseffekt og kondenskontroll

o Potensiale for energisparing er bedre

EnergisparingEnergisparingEnergisparingEnergisparingEnergisparing
o Reduserte kostnader for hele bedriften
o Redusert CO2-utslipp og dermed beskyttelse av

miljøet

Vi har de nye produktene fra og med 1. september!Vi har de nye produktene fra og med 1. september!Vi har de nye produktene fra og med 1. september!Vi har de nye produktene fra og med 1. september!Vi har de nye produktene fra og med 1. september!

Vi oppdaterer Aircool med to ytelser till i høy vegg modellene.

Det vil si at 2,5 og 6,1 kW kommer i tillegg til de vi har lagerført fra tidligere. Det er også endringer på 3,2 kW
som nå er 3,5 kW.

Betegnelsene på modellene er som følger:

KFR-25G/X, innedel KFR-35G/X, innedel
KFR-25W/X, utedel KFR-35W/X, utedel

KFR-51G/X, innedel KFR-61G/G, innedel
KFR-51G/X, utedel KFR-61W/X, utedel




