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En ledende aktør  
i Vestfold og Telemark
TEROX har mer en 25 år erfaring med trykkluft, vakuum og 

 pneumatikk. Vi leverer kun kjente merkevarer, som ligger helt  

i teten for å finne de mest effektive løsningene for våre  kunder. 

Det gjør at våre kunder skal ha maskiner og løsninger med de 

laveste driftsutgiftene, den beste kontrollen og de  sikreste 

 løsningene, ved investering og etter 20 års drift.

Terox har som mål å kunne være en komplett leverandør, vi 

 leverer vakuum og trykkluftsystemer til våre kunder i Vestfold  

og Telemark. Samtidig har vi et serviceverksted med teknikere 

som er spesialister på sitt område. Med lokal service, sørger vi for 

at systemets oppetid er så opp mot 100 % som overhodet mulig. 

Alle våre ansatte kurses og oppdateres på de produktene vi  

selger og har service på, slik at våre kunder skal ha en trygg  

hverdag. Vi søker også alltid å finne den mest opptimale  

løsningen, og følger opp kundene våre slik at anleggene  

deres er mest mulig kostnadseffektive. 

Terox selger ikke bare maskiner, men komplette løsninger. Med 

komplett prosjektering av trykkluftanlegget og nøkkelferdige 

løsninger, har Terox en optimal totalpakke for din bedrift. Vi tar 

oss av alle underleveranser for de som ønsker dette. 
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KOMPRESSOR



5

Kompressor
TEROX analyserer, selger, prosjekterer og monterer anlegg til  

alle type bransjer. Vi tar alltid utgangspunkt i kundens behov,  

og forsøker å tilpasse dette etter bruk og driftsøkonomi.  

En kompressors levetidskostnad består 80% av energiforbruk  

og vedlikehold. Investering 20%. 

GX EP kompressorer oljekjølte  

Kapastiet  0,24 m3/min – 0,84 m3/min 

Motor  2,2  kW – 7,5 kW

Trykk  10 bar 

Formål  Små og mellomstore bedrifter

G EL kompressorer oljekjølte 

Kapastiet  1,2 m3/min – 1,95 m3/min 

Motor  2,2  kW – 7,5 kW

Trykk  7 – 13 bar 

Formål  Små og mellomstore bedrifter

GA Premium kompressorer oljekjølte 

Kapastiet  0,43 m3/min – 20,1 m3/min

Motor  5,5  kW – 110 kW

Type Standard og frekvenstyrt

Trykk  7 -13  bar 

Formål All type industri 

AQ/SF Premium oljefrie kompressorer 

Kapastiet  0,25 m3/min – 9,3 m3/min 

Motor  2,2  kW –  55 kW

Type Standard og frekvenstyrt

Trykk  7 -13  bar 

Formål Industri som krever absolutt oljefri luft 

Stempelkompressorer

Kapastiet  60 l/min – 1,2 m3/min 

Motor  0,55 kW – 45 kW 

Type  Oljefri og oljesmurte 

Trykk 2 bar – 300 bar  

Formål Luft, Nitrogen 
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CD Serien adsorbsjonstørke

Kapasitet  0,06 m3/min – 150 m3/min   

KW 230/400 V (10 – 16 amp) 

Trykk  4 – 20 bar

Luftforbruk 18 % 

Duggpunkt - 20 / - 70 °C 

Formål Alle typer bedrifter, energikrevende  

 

BD Serien adsorbsjonstørke 

Kapasitet  6 m3/min – 150 m3/min   

KW 230/400 V (10 – 16 amp) 

Trykk  4 – 20 bar

Luftforbruk 18 % 

Duggpunkt - 20 / - 70 °C 

Formål   Alle typer bedrifter, energisparende

 

SD Serien membran tørkere

Kapasitet  0,09 m3/min – 2,7 m3/min   

Trykk  7 – 13 bar

Luftforbruk 11 – 18 % 

Duggpunkt - 30 / - 55 °C inngangstemperatur 

Formål   Alle typer bedrifter 

F serien 

Kapasitet  0,3 m3/min – 7,8 m3/min 

KW 10 – 16 amp / 1 fas 

Trykk 4 – 16 bar 

Duggpunk + 7 °C

Formål Verksteder og små bedrifter   

 

FX Serien 

Kapasitet  0,36 m3/min – 18 m3/min

KW 230/400 V ( 10-16 amp)  

Trykk 4 – 16 bar

Duggpunkt + 3 °C

Formål Små og mellomstore bedrifter 

FD Serien

Kapasitet  0,36 m3/min – 150 m3/min   

KW 230/400 V (10 – 32 amp) 

Trykk 4 – 20 bar 

Duggpunkt + 3 °C

Formål Alle typer bedrifter, energisparende 
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Kjøletørker

Adsorbsjonstørker 
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NITROGEN OG TRYKKLUFT GENERATORER 

Nitrogen og Oksygen generatorer 
VED Å INVESTERE i egen produksjon av gass, kan det spares opp til 70% av daglige driftsutgifter 

for Nitrogen og Oksygen. Dette er en stabil og sikker måte å få ned driftskostnadene i bedriften. 

Alt som må gjøres er en beregning av behov for gass, og måling av luftforbruket i dag. Ut i fra 

dette kan vi gi deg et svar på hvor mye du sparer og hva du må investere, samt at du får en  

nøyaktig oversikt over nye driftskostnader. Det finnes utallige eksempler på besparelser helt opp 

til 70–80% av dagens kostnad. Nitrogengeneratorene bruker 2 metoder for å fremstille gassen. 

Enten med membran eller med PSA (pressure swing adsorbtion). Vi kan levere standard  

løsninger og skid-bygde løsninger. 
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NGP serien 

Trykk 6 – 13 bar  

Renhet 95 % - 99,999 % 

Type gass N2 

Kapsitet 1,7 – 580 m3/h 

OGP serien 

Trykk  6 - 7  bar  

Renhet  95 % - 99,999 % 

Type gass O2

Kapsitet  1,5 – 203 m3/h 
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GHS VSD Skruevakuumpumper 

Kapasitet  390 – 1900 m3/h 

Trykk  400 – 0,35 mbar (a)

KW  5,5 – 90   

Styring  Frekvenstyrt 

Formål Pakking, conveying, prosess 

GVS/GVD lamell vakuumpumper 

Kapasitet  0,75 – 640m3/h 

Trykk  600 – 0,05 mbar (a)

KW  0,75 – 15  

Styring  Av/på last  

Formål Alle typer formål 

AWS veskeringspumper 

Kapasitet  170 – 5400 m3/h 

Trykk  30 mbar (a)

KW  5,5 – 132  

Styring  Av/på last / VSD  

Formål Forurensede  installasjoner  

 

DZS klo vakuumpumper  

Kapasitet  65 – 300 m3/h 

Trykk  50 mbar (a)/ 2,5 bar (g) 

KW  1,8 – 7,5  

Styring  Av/på last / VSD  

Formål Alle typer formål  

Vakuumpumper 
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PNEUMATIKK

Pneumatikk  
SOM EN DEL AV VÅR trykkluft og vakuum hverdag, har vi alltid drevet med pneumatikk. 

Terox besitter et betydelig lager lokalt i Larvik. I tillegg har vår leverandør et vel fungerende  

lager i Oslo og Sverige. Vi ønsker å levere produkter raskt og effektivt, og tilpasser lager 

etter kundens behov. Terox har egne spesialister for å prosjektere, montere og bygge 

 l øsninger. Som serviceavtale inngår monteringer og reparasjoner. I tillegg tilbyr vi også 

prosjektledelse ved revisjonsstanser, samt lignende oppdrag for kundene våre.

Produkter:

• Sylindere

• Ventiler

• El-pneumatikk 

• Vakuum

• Prossessventiler 

• Tilbehør
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RØRSYSTEMER

Rørsystemer 
TEROX leverer, prosjekterer og monterer rørsystemer til trykkluft 

og nitrogen. Dels med egne folk og dels med samarbeidspartnere. 

Vi kan levere alt fra trykkluft, vakuum og nitrogenrør, samt mixere 

og sentraler for dette. Ønskes CE merket kompressorrom og 

rørsystem til dette,  gjennomfører vi det. 

Air net rør aluminium

Dimensjon   20 mm – 250 mm 

Trykklasse   13 mbar (a) – 16 bar (g)

Materiale   Aluminium 

Temp område   - 20/80 °C 

Air net rør syrefast 

Dimensjon   15 – 108 mm  

Trykklasse  20 mbar (a) – 16 bar (g)

Materiale   AISI 304/316 

Temp område    -20/120 °C
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Trykkluftverktøy 
SOM EN NATURLIG DEL av våre kunders behov, leverer vi selvsagt trykkluftverktøy, 

slangetromler, slanger og koblinger til ditt trykkluftanlegg. Vi har et godt utvalg med 

de vanligste verktøy på lager, og skaffer det som våre kunder har behov for.

TRYKKLUFTVERKTØY
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Verktøy

• Slipeverktøy

• Meiselverktøy

• Driller

• Automatisk drillverktøy

• Tilbehør

• Elektriske vertkøy for montering

• Luftmotorer

• Lufttaljer

• Hydrauliske verktøy 
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Analyse
TEROX har i mange år drevet med kontroll av luftkvaliteten. Vi er opptatt  

av at kundene skal være trygge og ha den riktige kvaliteten på trykkluften. 

Enten det er lakkering, laboratorium eller sykehus så kan vi gjøre kontrollen.  

Vi har eget ustyr, men bruker også eksterne laboratorium der hvor det kreves. 

Terox har lang erfaring og dyktige medarbeidere, og er brennende opptatt  

av levetidskostnader for trykkluft- og vakuumanleggene til våre kunder,  

og gjør i den forbindelse energimålinger og lekkasjesøk. Dette kan bestilles 

som separate jobber eller som en del av en serviceavtale. Våre selgere kan 

også gjøre enklere analyser for å gi en pekepinn på om kompressoren er riktig 

dimensjonert, om forbruket har økt eller om det er antydninger til ukjente 

lekkasjer. Ta kontakt med oss for en gjennomgang.

ANALYSE

Terox gjennomfører følgende analyser:

• Luft og vakuum forbruk

• Trykk 

• kWh forbruk 

• Duggpunkt 

• Olje- og partikkelrest innhold 

• Lekkasjer 

• Rørdimensjoner 



SERVICE OG REPARASJON

Service og  
reparasjoner
• Akutte reparasjoner 

• Årlig oppfølgning 

• Vedlikeholdsavtale 

• Konstruksjon 

• Ferdigstillelse 

• Dokumentasjon

Trykkluft, vakuum, 

pneumatikk og hydraulikk
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OM DE TO STORE LEVERANDØRENE

Våre leverandører

SMC PNEUMATICS er verdens største produsent av 

pneumatikk, og leverer over 12 000 produkter samt har 

700 000 varelinjer. De har høy kvalitet og kunnskap,  

i tilegg til konkurransedyktige priser. 

ATLAS COPCO KOMPRESSORTEKNIKK AS har  

vært vår leverandør innenfor trykkluft siden 1988.  

Atlas Copco er verdens største og kanskje mest 

 innovative leverandør. De sørger for at vi har de 

 nødvendige løsningene og produktene som gjør at  

våre kunder alltid har de beste og mest effektive 

maskinene på markedet tilgjengelig. 



Terox AS / Ringdalskogen 93, 3270 Larvik / telefon 33 15 65 85 / post@terox.no / www.terox.no
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