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FASSE Industrietextilien GmbH,
som ble grunnlagt i 1964 som
syfabrikk, regnes i dag som en av
de mest nyskapende produsentene og ledende totalleverandørene
på feltet filterteknologi. Kompetent
rådgivning, kompromissløs kvalitet og absolutt leveringstrygghet
gjør oss til en verdifull partner –
både for bedrifter og for miljøet.

"Omtrent riktig"
er ikke bra nok
for oss
…og vi godtar det ikke: FASSEfiltre blir laget etter mål og med
absolutt presisjon – etter modell,
kundespesifikasjon eller parametre målt på stedet. Slik kan du
være sikker på at du får det rette
produktet, individuelt tilpasset
dine behov. Hyllevarer kan du stå
i kø for andre steder..

Kvaliteten
er høyere
enn prisen
De beste materialene og den
mest moderne produksjonsteknologien gjør filtrene våre både
gode og rimelige. Enten de er
sydd, sveiset eller limt – to ting
har de alle til felles: kunnskapen
og erfaringen til medarbeiderne
våre. Det er ikke uten grunn at
det finnes bedrifter som har vært
kunder hos oss i over 40 år.

Alltid rask,
aldri
forhastet
Vi stiller opp også etter at produktet er laget. Montering, vedlikehold og demontering er like mye
en del av servicen vår som fysiske,
kjemiske og optiske analyser.
Og ved driftsproblemer reduserer
vi reaksjons- og nedetid ved hjelp
av kundestøtte over telefon, rask
produksjon og direkteleveranser.

VI FJERNER STØVET
Fi l t r e r i n g s l ø s n i n g e r
Vi hjelper deg å
holde luften ren

s o m

l ø n n e r

s e g

Gjennom driftsteknisk rådgivning
identifiserer vi det ideelle filtermediet og den ideelle utformingen
for de spesifikke forholdene hos
dere. Vi velger materialer og tilbehør som er eksakt tilpasset mekaniske, fysiske og kjemiske behov,
og som overbeviser når det gjelder pris og ytelse.

Du får det
du ber om

Filtermedier
for riste- og
spyleavstøving

Filtersekker
for alle typer
avstøving

Multisekker
for alle typer
avstøving

Filtersekker
for filter med
pulsejet-avstøving

Fås for eksempel med bøyle-

Med innsydd snor, påsydd

Av vevet tekstil, fleece og nålfilt.

Med låsering og dobbeltkant,

trekk for stangoppheng.

filtring eller ovale låseringer

Med innlagte eller innsydde

stålring eller filtring øverst for

Fås også med sokkel- eller lok-

som passer for alle filteranlegg.

rammer. Monteringsklare med

avstøving av lokket. FASSE leve-

koppheng øverst. Skjærekanter,

innlagte ledningsmatter eller

rer også egnede støtterammer,

trekk, snøretrekk eller låsering

skummatter.

trykklufttanker, ventiler, reserve-

I startfasen:
god
rådgivning
Jobber dere så støvskyen står?
Det er ikke nødvendig. FASSE har
gode løsninger for ren luft.

under. Vi leverer gjerne aktuelt
tilbehør som sokler, slangeklemmer og fjæroppheng også.

Midt i prosessen:
det perfekte
produkte
Først når alle deler av et filter
harmonerer perfekt, oppnår
filteret optimal ytelse, holdbarhet
og lønnsomhet. Filtermedier
av merket FASSE er derfor det
perfekte valg.

Vi tilbyr filtersekker og -slanger i
alle varianter og utførelser som
passer i alle avstøvings- og festesystemer. Enten du trenger ett
enkelt produkt, eller du bestiller
en små- eller storserie: Hele varespekteret av materialer og tilbehør står til din disposisjon.
Komplett utstyrt med støtterammer, låseringer, filterrammer og
annet tilbehør.

deler og annet tilbehør.
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Vi har en enkel oppskrift på hva
som gir gode og langvarige kundeforhold: kvalitet. Vi garanterer
for kvaliteten gjennom konsekvent bruk av et internt kvalitetssikringssystem og jevnlige kontroller gjennomført av uavhengige
testinstitutter.

Dette er grunnen til at produktene våre foretrekkes av stadig flere
anerkjente entreprenørselskaper og brukere. For eksempel på disse
områdene:

•
•
•
•
•
•
•
•

Næringsmiddel- og kraftfôrindustrien
Kjemisk og farmasøytisk industri
Kraftverk og energiteknologi
Trevare- og metallvareindustri
Metallurgi (f.eks. jernverk, støperi)
Sementverk, stein og jord
Søppelforbrenningsanlegg
Resirkulering og prosessering

USBAGs
L a r

i n g e n t i n g

Den som setter inn et filter, må
også fjerne filterstøv. For å tilby
økonomisk lagring og transport
av dette – og fordi det alltid er
best å få all service fra samme
leverandør – har vi siden 1985
laget FiBC-enheter (Big-Bags)
under merkenavnet USBAGs.
Den fleksible storsekken er den
ideelle logistikkløsningen for
massefrakt.

Fremstilling
fremfor
ferdigprodukt
Vi produserer FiBC-enhetene selv
fremfor å bare importere dem.
Det er noe de færreste tyske
bedrifter kan skilte med. I stedet
for masseprodusert vare får du
spesiallagde storsekker som er
optimalt tilpasset dine behov –
av beste kvalitet og til en svært
konkurransedyktig pris.

Vi kjenner
til tidsfristen
"helst i går"
Med et bredt utvalg av standardmål i utallige utførelser kan vi
oppfylle kundenes ønsker på kort
tid. Takket være fleksibel produksjonskapasitet håndterer vi også
hasteoppdrag uten problemer.

g å

t i l

Også
store i det
små
"Behovstilpasset" omfatter hos
oss også stykktallet. Vi opererer
ikke med minstebestilling.
Hvis du bare trenger ti FiBCenheter, er det nettopp det du får
(det samme gjelder selvfølgelig
om du trenger flere tusen).
Og hvis du vil ha ett enkelt
prøveeksemplar, er heller ikke
det noe problem.

s p i l l e

FÅ ALT PAKKET OG KLART
F l e k s i b l e

s t o r s e k ke r

Større og bedre –
USBAGs.

Alt i ett.
Alt i orden.

Ganske enkelt praktisk

Overraskende
mangfoldig

Med USBAGs er du på den sikre
siden. Ved hjelp av faglig kompetanse og bransjeerfaring lager
vi FiBC-enheter som er nøyaktig
tilpasset dine behov. Resultat:
den ideelle storsekken for enkel
oppfylling av solid masse eller
flytende filtrat, plassparing ved
lagring, regulert tømming eller
kostnadseffektiv transport.
Gjør tungarbeidet lett – helt uten
støvbelastning og materialtap.

StandardFiBC
Standardmål mellom 70 cm og
125 cm med fritt valg av høyde.

Vi tilbyr det riktige produktutvalget for alle utfordringer, den gode
spesialløsningen på alle problemer – enten det er kostnadsbesparende standardløsninger for
flytende innhold, kledde varianter
med sydd fôring for finstøv eller
varianter utført med et indre aluminiums- eller polyetylenbelegg
for beskyttelse mot ytre miljøpå-

FiBC-enheter
for bruksområder
med krav til eksplosjonsbeskyttelse

Åpen på oversiden, med kled-

Av strømledende tekstiler, tråd

ning eller fyller. Lukket under,

og bånd. For maksimal bruks-

med dobbel bunn eller utløps-

og driftssikkerhet. Fås naturligvis

ventil. Med 1-punkts-, 2-punkts-,

også i UN-utførelse for håndte-

4-punkts- eller 2-kanaloppheng.

ring av farlige materialer.

FiBC-enheter
for næringsmidler

SpesialFiBC

Av smaks- og luktfri ren poly-

Fås for eksempel som filter-FiBC

propylentekstil. Også med

av nettingtekstil, flerlagsmateria-

PE-HD-, OPP/PA/PE- eller i

ler eller membrantekstil. På den

nnvending aluminiumsbelegg.

måten kan et produkt i en FiBC-

Tekstil og fôring er i henhold til

enhet reagere med gassen som

krav fra det tyske næringsmid-

strømmer gjennom. Fås selvsagt

delregelverket (Lebensmittel

også i utførelser med elektrisk

og Bedarfsgegenständegesetz).

ledeevne eller utførelser som er

Er utført i tråd med retningslin-

godkjent i henhold til det tyske

jene fra FDA (Food and Drug

næringsmiddelregelverket.

Administration).
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virkning. Når det gjelder materialer, mål og utførelse, har USBAGs
bare én målestokk: ditt behov.
Det kan du stole på.

Holder
mål!
Så mye er sikkert
Det er godt å være på den sikre
siden – USBAGs er underlagt
løpende kvalitetskontroll utført
av uavhengige testinstitutter.
FiBC-enhetene er testet i henhold
til DIN EN 21898 og håndterer
selv de vanskeligste utfordringer

m å l
med opptil åttedoblet bærekapasitet (SF 8:1). Kvalitetssikringsprogrammet vårt er godkjent av
de tyske myndighetene for materialtesting (Bundesanstalt für Materialprüfung). FiBC-enhetene i UNutførelse oppfyller kravene i regelverket for håndtering av farlige
materialer. FiBC-enheter for
næringsmidler er godkjent i henhold til det tyske regelverket for
næringsmidler og bruksgjenstander. Uansett hva du trenger FiBCenheter til, kan du være sikker på
at produktene FASSE leverer holder mål.

DET ORDNER VIS
S e r v i c e

p å

s t e d e t
FASSE stiller opp for deg på stedet. Vi tilbyr rådgivning ved innføring av FiBC-enheter i driften,
sjekker materialflytkonseptene og
de elektrostatiske forholdene
knyttet til håndteringen av FiBCenheter og stiller opp hvis det

oppstår problemer med fylling
eller tømming.
Ryktet om så god service sprer
seg fort. Ikke bare blant kundene
som kjøper filterproduktene våre,
men også blant de utallige bedriftene som driver transportklar lagring av solid masse som pellets
eller granulat.

HOS OSS ELLER HOS DEG?
m i d t

i

Ty s k l a n d
Concept & Design by Andreas Maria Förster, DE-Göttingen, TYSKLAND

Ti l h o l d s s t e d
FASSEs produksjonsenhet ligger
strategisk plassert midt i Tyskland.
Herfra når vi lett ut til kundene
våre i hele Tyskland, Europa og
verden. Og hvis du skulle få lyst
til å besøke oss i vakre Solling,
inviterer vi deg gjerne – på en
god kopp "filterkaffe".

Vi kan også
andre ting
Vi har ikke glemt røttene våre
som syfabrikk. For produktgruppen FASSE-FILTER og USBAGs er
det også den perfekte sømmen
som gjelder. Derfor syr vi fortsatt
markiser, blendingsgardiner, lerret,
vesker og mye mer. Takket være
en ultramoderne maskinpark gjør
vi det lynraskt og til forbausende
rimelige priser.

INDUSTRIETEXTILIEN GMBH

Mer informasjon finner du på

Grimmerfelder Straße 8
DE-37170 Uslar (TYSKLAND)
Telefon: +49(0)55 73/94 84-0
Telefaks: +49(0)55 73/94 84-44
E-Mail: info@fasse.biz

www.fasse.biz

