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Kompresory a technika na stlačený vzduch Aircraft® – kvalita za přijatelnou cenu!

Předmluva

Výrobní a správní budova firmy Aircraft® v Rakousku.

Vážení zákazníci,
z mnoha důvodů stojí za to, si tento katalog pečlivě prostudovat!
V roce 1992 jsme založili firmu AIRCRAFT®, neboť v té době
nebyly na trhu kompresory, které by splnily naše očekávání. Proto jsme se rozhodli vyrábět naše vlastní kompresory,
které budou odpovídat našim nárokům na vybavení, komfort
a snadnou obslužnost a zároveň nabídnou zákazníkovi ten
nejlepší poměr cena/výkon.
Již v roce založení firmy AIRCRAFT® předběhly naše první
produkty svou dobu. Výrobou kompresoru Duo-Airmat jsme
vyvinuli pokrokový kompresor, jehož prvky předkládali někteří
z našich konkurentů i po 15 letech jako své novinky. Od této
doby pravidelně stanovujeme nová měřítka!
Věrni svému mottu rozšiřujeme nabídku produktů a služeb
AIRCRAFT® i nadále. Máte proto možnost získat instalaci
vybraného zařízení na stlačený vzduch včetně montáže rozvodového systému od jednoho profesionála. Na přání také
naplánujeme potřebný systém stlačeného vzduchu, který
v požadovaném termínu a k Vaší plné spokojenosti nainstalujeme.
AIRCRAFT® nabízí skutečnou přidanou hodnotu v oblasti stlačeného vzduchu, díky které můžete ušetřit peníze. Naši kvali-

Prodejní a servisní středisko v Německu – Hallstadt / Bamberg.
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fikovaní pracovníci Vám pomohou najít potřebná opatření pro
snížení energetické náročnosti při zachování trvale vysoké
účinnosti systému stlačeného vzduchu. Díky naším účinným
šroubovým a pístovým kompresorům snížíte náklady na provoz i údržbu.
Za náš vývoj vděčíme do značné míry i Vám, našim zákazníkům. Díky Vaší zpětné vazbě mohou naši technici nacházet
nové způsoby, jak rozvíjet naše výrobky a služby. V neposlední řadě Vám také děkujeme za Vaše návrhy a připomínky, díky
kterým zůstávají naše produkty na vrcholu. Proto bychom Vám
chtěli na tomto místě srdečně poděkovat.
Náš sortiment neustále vylepšujeme a doplňujeme. Pro
aktuální stav proto, prosím, navštivte naše webové stránky
www.bow.cz a www.aircraft-kompresory.cz.
Informujte se o novinkách a aktualitách. Prohlédněte si náš
online katalog nebo vyhledejte pomoc u svého nejbližšího
prodejce.

Inovace má u nás tradici.

Kompresory a pneunářadí

„Kompletní balík služeb“ AIRCRAFT: plánování
a instalace systému stlačeného vzduchu
Nebojte se nás zeptat na jakékoli otázky, které se týkají stlačeného vzduchu. Těšíme se na vás!
Váš AIRCRAFT tým

Kilian Stürmer
Obchodní ředitel

Klaus Hütter
Obchodní ředitel

AIRCRAFT® Duo-Airmat
v roce 1992 – již tehdy
předběhl svou dobu
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Přehled řad šroubových kompresorů

Šroubové kompresory
A-MICRO SE 2,2 – 4 kW

Šroubové kompresory
A-MICRO 4,0 – 5,5 kW

Šroubové kompresory
A-PLUS 7,5 – 15 kW

 A-MICRO “SE” 2,2 – 4 kW:
elektromechanický tlakový spínač,
s ochranou motoru. Na ovládacím
panelu je také manometr a počítadlo
provozních hodin. Snadná obsluha,
bez chodu naprázdno – značná
úspora energie.
 Bez kontroly směru otáčení

 A-MICRO 4 – 5,5 kW:
spínač hvězda/trojúhelník,
elektronický řídicí systém ETMII.
 S kontrolou směru otáčení

 Šroubový agregát pro trvalý provoz
a 100% zatížení – vysoká provozní
bezpečnost.
 S počítadlem provozních hodin
 Velmi tichý
 Kompaktní konstrukce
 NOVÝ systém kontroly směru
otáčení
 Nízké náklady na údržbu
 Jednoduchá montáž
 Snadná obsluha
 Připravený k připojení
 Šetří energii

...více informací od strany 70

...více informací od strany 70

...více informací od strany 76

AIRSTAR 703/270/10 H
na str. 47

AIRSTAR 703/270/10 V
na str. 47

Novinky AIRCRAFT® 2017

t AIR 425/20
/ E
Compact-AIR
na str. 29
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Šroubové kompresory
A-PLUS 18,5 – 75 kW

Šroubové kompresory
A-K-MAX 5,5 – 15 kW

Šroubové kompresory
A-K-MAX VS 7,5 – 15 kW
s frekvenčním měničem

 Zvukově izolované šroubové
kompresory s řemenovým pohonem
pro trvalý provoz a 100% zatížení
 Také dostupné s frekvenčním
měničem
 Velmi tichý
 Kompaktní konstrukce
 NOVÝ systém kontroly směru
otáčení
 Nízké náklady na údržbu
 Jednoduchá montáž i obsluha
 Připravený k připojení
 Šetří energii

 Přímo spojený šroubový agregát
pro trvalý provoz a 100% zatížení
 Přímý pohon pro maximální
spolehlivost
 Vysoký výkon, vynikající účinnost
 Inteligentní řídicí systém ET IV
 Kompaktní konstrukce šetří místo
 Bezúdržbový pohon
 Šetří energii

 Přímo spojené šroubové
kompresory pro trvalý provoz
a 100% zatížení s frekvenčním
měničem
 Elektronický řídicí systém dohlíží
na otáčky motoru a agregátu
 Přímý pohon pro maximální
spolehlivost
 Vysoký výkon, vynikající účinnost
 Inteligentní řídicí systém ET IV
 Kompaktní konstrukce šetří místo
 Bezúdržbový pohon
 Šetří energii

...více informací od strany 76

...více informací od strany 86

...více informací na straně 90 – 91
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Vaše přání jsou naším cílem

Kvalita za přijatelnou cenu!

Naše výroba je založena na praktických požadavcích

Plánování

Moderní a přesná výroba kompresorů

Výroba

Již ve fázi plánování se věnuje naše technické oddělení vývoji
nových produktů, které budou zhotoveny v naší či partnerské továrně. Takto můžeme zapracovat požadavky zákazníku a tržní vlivy,
abychom zajistili úspěšnou koncepci výrobku.

Pokrokový vývoj

AIRCRAFT vyrábí velkou část svých výrobků ve vlastní výrobní budově v Rakousku. Pravidelné pracovní pohovory s našimi techniky
nám pomáhají nový vývoj přenést i do sériové výroby. Tato přímá
podpora našich výroben je nezbytná pro výrobu kvalitních výrobků,
které naši zákazníci již skoro 20 let důvěrně znají.

Testování v praxi

AIRCRAFT®

výrobky jsou neustále vyvíjeny kupředu. Vývoj probíhá
pomocí vytváření modelů strojů na moderním 3D-CAD softwaru.
Dbá se nejen na optimální funkčnost, ale i na další použitelnost
dat.

Plně automatizovaná sériová výroba...
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Know-how našich techniků spojuje teorii a praxi. Abychom zajistili
Vaši spokojenost s výrobky, provádíme na všech strojích a nářadí
technické zkoušky. Proto se musí každý nový výrobek osvědčit
v každodenním provozu před tím, než se stane součástí našeho
sortimentu. Technická analýza nám pomáhá odhalit a odstranit
zbývající nedostatky.

… zajišťuje kvalitní výrobky bez kompromisů.

Moderní a přesná výroba kompresorů

Kompresory a pneunářadí

Prášková lakovna šetrná k životnímu prostředí

Oboustranné žárové pozinkování pro dlouhou životnost Montážní linka našich kompresorů

Zajištění kvality
Kontroly kvality s patřičnou dokumentací jsou základem pro konstantní
vysokou kvalitu výrobků. Proto podporujeme koncept kvality jako hlavní myšlenkový proud v každém oddělení naší společnosti. Pravidelné
kontroly jsou nedílnou součástí našich opatření pro zajištění kvality.
Odborníci z oblasti elektrotechniky, bezpečnostní techniky a aplikační
techniky kontrolují výrobky dle předurčeného kontrolního klíče.

Záruka proti prorezavění
Jako první výrobce dodáváme naše stacionární kompresory i celou řadu
Airprofi se žárově pozinkovanými tlakovými nádobami.
U těchto výrobků Vám AIRCRAFT® poskytuje záruku proti prorezavění
tlakové nádoby v délce 15 let. Na tlakové nádoby chráněné práškovou
barvou* poskytujeme záruku 10 let proti prorezavění.
* S výjimkou kompresorů ekonomické řady E.
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Který kompresor je ten pravý?

10 faktorů pro optimální zásobování stlačeným vzduchem

Prozíravý nákup
Při koupi kompresoru nemějte na mysli pouze okamžitou potřebu.
Prověřte také budoucí možné účely použití a rozhodněte se až poté
pro správný model kompresoru.

Sací výkon
Sací výkon neodpovídá množství vzduchu, které je skutečně k dispozici. Vezměte proto pečlivě v úvahu výkon kompresoru a potřebné
rezervy výkonu.
Kvalitní práci zaručí dobrý odhad plnícího výkonu, který odpovídá
spotřebě vzduchu.

Množství vzduchu
Množství vzduchu se řídí podle Vašich požadavků. Vyplývá ze
spotřeby nářadí, strojů a jiných pneumatických zařízení. Přitom je
nutné vzít v úvahu výkon kompresoru a plánované pracovní zatížení.

Pracovní tlak
Pro dimenzování Vašeho nového kompresoru je důležité stanovit
správný pracovní tlak Vašeho nářadí a strojů. Zvýšené hodnoty pracovního tlaku nezajistí zvýšení výkonu. Zvýší se pouze spotřeba stlačeného vzduchu, provozní náklady a opotřebení zařízení.
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Vybavení
Vybavení kompresorů Aircraft je na vysoké úrovni. Mimo to Vám také
nabízíme široký sortiment příslušenství. Přesná charakteristika vybavení je popsána na následujících stranách.

Kvalita stlačeného vzduchu
Nedostatečně upravený stlačený vzduch, který je znečištěný částicemi, vlhkostí a olejem, vede ke zvýšení opotřebení Vašich tlakových
zařízení a strojů. Následkem toho dochází ke zvýšené poruchovosti
a výkonovým ztrátám.
Nečistoty ve stlačeném vzduchu dále způsobují znehodnocení výsledků Vaší práce, například při lakování.

Kompresorovny a montáž
Pomocí tlakových stanic AIRCRAFT Vám nabízíme optimální řešení na
minimálním prostoru.
Teplo, které vzniká při provozu kompresoru, musí být řádně
odváděno. Je proto nutné pamatovat na dostatečně dimenzované
odvětrání.

Kapacita kompresoru
Při nepřetržitém odběru stlačeného vzduchu doporučujeme použít
AIRCRAFT šroubové kompresory, které jsou určené pro stálý provoz.
Pokud je spotřeba stlačeného vzduchu jen sporadická, raději zvolte
jeden z AIRCRAFT pístových kompresorů. Oba systémy lze také kombinovat pro pokrytí zátěže během špičky.

Kompresory a pneunářadí

Hladina akustického tlaku
a hladina akustického výkonu
U našich kompresorů udáváme jak hladinu akustického výkonu
LwA, tak hladinu akustického tlaku LpA. Pro názorné vysvětlení,
že tyto hodnoty nelze zaměnit za jiné akustické hladiny, udáváme
krátké popisy obou hodnot.

· Hladina akustického tlaku LpA
Hlasitost je definovaná svou vlastní velikostí pomocí akustického
tlaku nebo logaritmické hladiny akustického tlaku. Akustický tlak
popisuje skutečné účinky zdroje hluku na tlak vzduchu a tím i na
lidský sluch. Je přímo měřen a je vždy závislý na vzdálenosti od
zdroje hluku a akustice prostor. Hladina akustického tlaku je hodnota, která slouží k posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví na
pracovišti.

· Hladina akustického výkonu LwA
Akustický výkon označuje vydávanou akustickou energii za určitou časovou jednotku. Lze jej určit pomocí měření akustického
tlaku na několika místech v uzavřeném prostoru. Není to přímo
měřená hodnota, nýbrž hodnota odvozená, která není závislá na
vzdálenosti či akustice prostor. Hladina akustického výkonu slouží
například k určení zákonných hodnot pro použití strojů ve volném
prostředí.

Stanovení potřeby stlačeného vzduchu
Většina pracovních postupů trvá po omezenou dobu. Pro tyto postupy lze stanovit
střední dobu zapnutí (DZ). Dále je třeba určit, zda budou spotřebiče používány
současně nebo postupně. U tlakových spotřebičů se používají při výpočtu jako
činitele pro určení spotřeby střední doba zapnutí DZ a činitel současnosti f.
Celková spotřeba vzduchu: Při dimenzování kompresoru je třeba vzít také v úvahu
ztrátové činitele způsobené délkou rozvodů, počtem armatur, netěsnostmi, rezervami a chybnými odhady.

Příklad výpočtu:
Tlakový spotřebič

Prac.
Doba
Počet
tlak zapnutí
(bar) DZ (%)
A (ks)
Stříkací pistole Ø 1,5 mm
3
40
1
Ofukovací pistole Ø 1,0 mm
6
10
3
Utahovák M 10
6
20
3
Vrtačka do Ø 20 mm
6
30
1
Úhlové brusky
6
40
2
Součet Q spotřeby stlačeného vzduchu
Činitel současnosti f
Celková spotřeba stlačeného vzduchu Qf = f × Q

Jednot.
spotřeba
q (l/min)
180
65
200
700
500
(l/min)
(l/min)

A×q×DZ/100
(l/min)
72
19,5
120
210
400
821,5
0,71
583,3

Celková spotřeba stlačeného vzduchu:
Při dimenzování kompresoru je třeba vzít v úvahu také ztrátové činitele způsobené délkou
rozvodů, počtem armatur, netěsnostmi, rezervami a chybnými odhady.
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Který kompresor je ten pravý?

Pístový nebo šroubový kompresor?
Zásadním rozhodnutí při výběru kompresoru je zvolení jedné ze dvou typů konstrukce kompresoru.
Oba typy kompresorů mají své specifické výhody:

Výhody pístových kompresorů:

Výhody šroubových kompresorů:

 Přerušovaná spotřeba vzduchu
Pístové kompresory se hodí pro zásobování zařízení s kolísavou
spotřebou stlačeného vzduchu. Můžete je vestavět do kompresorového systému pro vykrytí spotřeby ve špičce. Při časté změně spotřeby vzduchu jsou pístové kompresory tou správnou volbou.

 Dlouhá doba zapnutí DZ
Šroubové kompresory jsou ideální pro použití se zařízeními
s nepřetržitou spotřebou stlačeného vzduchu bez velkých špiček
(DZ = 100 %). Hodí se proto jako základové stroje v komplexních
kompresorových systémech.

 Pístové kompresory mají přerušovaný chod. Nemají žádný chod
naprázdno.

 Velké dodávané množství stlačeného vzduchu
Při velkém dodávaném množství stlačeného vzduchu jsou šroubové kompresory úspornější variantou.

 Menší dodávané množství stlačeného vzduchu
Při menším dodávaném množství stlačeného vzduchu jsou pístové
kompresory úspornější než šroubové kompresory.
 Pístové kompresory mohou stlačovat vzduch i na vysoký koncový
tlak (8 bar, 10 bar, 15 bar, 30 bar a 35 bar)*
* Informace o pístových kompresorech s provozním tlakem 30 bar a 35 bar na
vyžádání.

 Konstantní tok stlačeného vzduchu
Díky rovnoměrnému stlačování můžete šroubové kompresory použít i pro velmi citlivá zařízení na stlačený vzduch.
 Šroubové kompresory pracují nejúsporněji při koncovém tlaku
mezi 5 a 14 bar.
 Velmi tichý chod, téměř bez vibrací
 Moderní řídící a ovládací technika

Shrnutí
Pokud ve Vašem provozu počítáte s kolísavou spotřebou stlačeného vzduchu, doporučujeme vybrat si jeden z pístových kompresorů.
Při dlouhodobé konstantní a vysoké spotřebě stlačeného vzduchu
doporučujeme použít šroubový kompresor.
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Volba správného systému by neměla záviset pouze na kupní ceně,
neboť u té dojde k rychlým odpisům, ale také na výšce provozních
nákladů. Provozní náklady nejsou pouze náklady na elektřinu, ale
také náklady na volnoběh a údržbu.

Kompresory a pneunářadí

Airboy Silence 40 OF PRO
Airboy 186 OF E
Airboy 206 OF E

-

20

Mobilboy 241/24 E
Mobilboy 301/24 E/F

-

-

Mobilboy 311/50 E/F
Mobilboy 361/50 E

-

Airboy Silence 50 PRO
Airboy Kitt 90

19

Airboy 261 (E)
Compact-Air 221/10 E
Compact-Air 265/10 (E)

-

23

-

Compact-Air 311/20 (E)
Compact-Air 321/20

25

-

-

-

-

-

Compact-Air 361/20 E
Compact-Air 425/20 E
Compact-Air 321/24 PRO

29

Compact-Air 341/24 PRO
Compact-Air BX 240 SILENT
Compact-Air BX 330 OF PRO

27

Aircar BX 330 OF PRO
Aircar 321/22 PRO
Aircar 553/22 PRO
Airbau 652/100 B PRO
Aircar-Bau 650 B PRO
Airstar 321/50 E
Airstar 401/50E - 403/50 E

31

-

-

-

Nástřik

Broušení
Řezání
Pískování

-

-

-

33
35

Airstar 401/50/403/50

-

-

-

-

Airstar 503/50
Airstar 503/100 - 503/200

Šroubování
Výměna pneumatik

Čistění
Ofukování

Huštění pneumatik
Měření

Přibíjení hřebíků

Sponkování

Sekání

Lakování/
Konzervace

-

Handy 201 OF E
Mobilboy 221/24 OF E

Vrtání

Str.

Utěsňování

Jaký pístový kompresor AIRCRAFT® použít?

38

Airstar 703/100
Airstar 853/100 - 853/200
Airprofi 401/50 - 403/50
Airprofi 503/50
Airprofi 503/100
Airprofi 703/100

42

Airprofi 853/100/10 - 853/200
Airprofi 703/75/13
Airprofi 703/100/15

Tyto údaje jsou pouze orientační a nezávazné. Podle individuálního výběru a použití tlakového zařízení může být spotřeba stlačeného vzduchu odlišná.

Mlžící pistole Alu

Brusky, univerzální pily,
vystřihovačky plechu, pískovací
pistole

Příklepové utahováky: SS S ½",
ISS ½", ISS ¾"

Ráčnové utahováky: ¼" PRO,
½" LR S, ½" LR PRO

Průmyslový příklepový utahovák
ISS 1"

Ofukovací pistole: BPK, BPL,
PRO L, PRO XL, PRO XXL, PRO V,
PRO G, BPI PRO, Soft BPS

Pneuhustiče:
SD, SD-G, PRO, PRO-G

Hřebíkovačka NG 90,
DPN 45 PRO

Sponkovačky: KG 16 PRO,
KG 32 PRO, NKG 40/50 PRO,
KG 50 PRO

Sekací kladivo
MHP PRO

Sekací kladivo
MHA PRO

Sekací kladiva:
MHU, MHH, MHB

Stříkací pistole:
SD, RD, PJ HVLP, HVLP PRO
Pistole na dutiny

Dekorovací pistole ES

Sada Air-Brush AS

BM R+L PRO

nejvhodnější
podmínečně použitelný
- nevhodný

47
Pistole na kartuše PRO,
Pistole na kartuše PRO KP,
Pistole na silikonové náplně

Stacionární kompresory
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Přehled kompresorů

Pístové kompresory AIRCRAFT® – vhodný kompresor pro každého.

Modely pro hobby
a domácí dílnu

Profesionální montážní stroje

Robustní dílenské kompresory
s řemenovým pohonem

Kompresory pro dům, zahradu a hobby. Rovněž
vhodné všude tam, kde není zapotřebí stlačený
vzduch trvale.
Vybrané modely jsou bezolejové a nevyžadují
mazání.
Naše ekonomické modely jsou k dostání za
obzvláště výhodnou cenu!

Různé modely s přímým pohonem nebo pohonem pomocí klínového řemene v různých třídách výkonu (max. tlak 8 – 14 bar). Pro profesionální použití v průmyslu a řemeslné výrobě.
Pro každé zadání, pro každý účel použití. V této
třídě nabízíme stroje s různým konstrukčním
řešením, které přispívají k pohodlí při nejrůznějších pracovních činnostech. Všechny jsou
kompletně vybaveny a připraveny k připojení.

Robustní kompresory se spolehlivým řemenovým pohonem a dvouválcovými vysoce
výkonnými hliníkovými agregáty pro dílenské
provozy a náročné kutily.

Compact-Air
Compact-Air PRO
Aircar-Bau

Airstar

Airboy
Compact-Air
Mobilboy

14

Airprofi Silent –
tiché kompresory se zvukově
izolovanou skříní

Řada Airprofi je určená profesionálům a velmi
náročným uživatelům. Airprofi jsou kompresory
s robustním vnějším provedením, které jsou
vyrobeny pro každodenní náročné nasazení
v dílenských provozech.
Velmi kvalitní provedení a výbava zaručují
dlouhou životnost všech kompresorů řady
Airprofi.

Tlakové nádoby s objemem až 500 litrů poskytují maximální množství stlačeného vzduchu.
Také se zabudovanou kondenzační sušičkou,
jemným filtrem, separátorem a odvaděčem
kondenzátu jako kompletní tlakový systém
nenáročný na místo.
Tímto způsobem lze na 1 m² zajistit kompletní
výrobu stlačeného vzduchu včetně jeho kvalitní
úpravy.

Velmi tichý provoz. Ideální pro instalaci přímo
na pracovišti (např. chybí-li samostatná kompresorovna).

Šroubové kompresory

Stacionární kompresory –
maximální výkon na minimálním prostoru

Airprofi

Airprofi BK
Airprofi V / H
Airprofi Tandem

Airprofi Silent ve variantách:
• mobilní nebo stacionární,
• s nebo bez tlakové nádoby
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Pneunářadí

Rozvody stlačeného vzduchu

Úprava stlačeného vzduchu

Příslušenství tlakových stanic

Pojízdné profesionální kompresory s maximální výbavou

Pístové kompresory

Kompresory a pneunářadí

Pístové kompresorové systémy
WDS

HDS

WDS – bezúdržbový systém s bezolejovým
mazáním
 Teflonový pístový kroužek přebírá u systému WDS úlohu běžného
ocelového pístového kroužku
 Obejde se bez mazání minerálním olejem

Přednosti systému „WDS”
 Není nutná výměna a kontrola stavu oleje
 Cenově výhodné řešení z důvodu malého množství jednoduchých
konstrukčních dílů
 Bezúdržbový
 Vhodné řešení při malé spotřebě stlačeného vzduchu např. pro
hobby a domácí dílnu

WDS

Handy 201 OF E na str. 20
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HDS – vysoce výkonný systém s trvalým
bezolejovým mazáním
 Pro náročné trvalé použití, kdy je zapotřebí čistý stlačený vzduch
bez oleje
 Velké písty jsou umístěny tak, aby vyvažovaly kymácející pohyb,
a tím zajišťují o 60 % vyšší výkon než s naklopenými písty
 Tvrdě chromované válcové plochy s vysoce přesným a velmi hladkým povrchem snižují tření na absolutní minimum
 Vysoce výkonný pístní kroužek ze speciální směsi grafitu, teflonu
a karbonu s velmi dlouhou životností

Přednosti systému „HDS”
 Až padesátinásobně delší životnost oproti běžným bezúdržbovým
systémům
 Velkoplošná chladící žebra v kombinaci s válcem vyrobeným
z jednoho kusu zajišťují optimální odvod tepla
 Bezúdržbový
 Ideální při potřebě čistého stlačeného vzduchu bez příměsi oleje
pro každodenní použití

HDS

Mobilboy 221/24 OF E na str. 20

Airprofi 321/100 OF Silent na str. 57

HOS

Model BX

Šroubové kompresory

HDS

Pístové kompresory

Kompresory a pneunářadí

Přednosti systému „HDS” BX
 Patentovaný bezolejový systém komprese se dvěma písty a horizontálním stlačením jako u boxer motoru výrazně snižuje běžné
opotřebení, ke kterému dochází u bezolejových kompresorů
 Velkoplošná chladící žebra v kombinaci s válcem vyrobeným
z jednoho kusu zajišťují optimální odvod tepla
 Bezúdržbový
 Ideální při potřebě čistého stlačeného vzduchu bez příměsi oleje
pro každodenní použití

Příslušenství tlakových stanic

Patentováno

HOS – vysoce výkonný systém s olejovým
mazáním
 Přesně vyrobený píst je opatřený vysoce legovaným pístovým
kroužkem, stíracím a natíracím olejovým kroužkem, které zajišťují
utěsnění pístu a stěny válce
 Kliková skříň se plní olejem, který je při každém zdvihu pístu rozstřikován proti stěně válce
 Olejový stírací kroužek stírá mokré stěny válce a olej stéká dolů

Model BX

Compact-Air BX 330 OF PRO a Aircar BX 330 OF PRO na str. 27

Rozvody stlačeného vzduchu

HDS

Optimální mazání při současném optimálním utěsnění
Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost
Bezúdržbový
Ideální pro profesionální použití při vysokém odběru stlačeného
vzduchu

HOS

Řada Mobilboy na str. 20

Řada Airstar na str. 38

Řada Airprofi V na str. 48
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Pneunářadí






Úprava stlačeného vzduchu

Přednosti systému „HOS”

18

Mobilní kompresory

Mobilní kompresory

Kompresory a pneunářadí

43 dB

Pístové kompresory
 Pomocí kvalitního regulátoru
tlaku s filtrem lze plynule
nastavit pracovní tlak na
0 – 8 bar při současném
odlučování nečistot, oleje
a kondenzátu

Airboy KITT 90

Airboy Silence 50 PRO
Optimální pro malou spotřebu vzduchu, např. pro práce s Air-Brush
Mimořádně tichý chod uzavřené konstrukce – pouze 43 dB(A)
Tím pádem bezproblémové použití např. v bytě, kancelářích atd.
Pomocí kvalitního regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní
tlak na 0 – 8 bar při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu

15 bar

10 bar

Airboy Kitt 90
 Nízké otáčky snižují vibrace a zajišťují delší životnost
jednotlivých dílů kompresoru
 Kvalitní rychlospojka

 Pomocí regulátoru tlaku lze
plynule nastavit požadovaný pracovní tlak
 Dva manometry ukazují tlak
v nádobě a pracovní tlak
 Spínače a armatury jsou
optimálně chráněny proti
poškození pomocí trubkového rámu
 10 let záruka proti prorezavění tlakové nádoby
 Vybavený automatickým
tlakovým spínačem
 S kvalitní rychlospojkou

Airboy 261 E
 Ekonomický model Airboy 261 E s automatickým
tlakovým spínačem
 Ideální základní model
 Velmi výhodná cena

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airboy Silence 50 PRO
2000100
21 990 Kč

Airboy Kitt 90
2001237
12 990 Kč

Airboy 261 E
2001245
7 690 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. ak. výkonu LwA**

zapouzdřený
50 l/min
33 l/min
8 bar
9l
1/1
2 900 ot/min
0,34 kW / 230 V
21 kg
320 × 320 × 480
43 dB(A)

HOS
85 l/min
49 l/min
15 bar
2,4 l
1/1
1 420 ot/min
0,6 kW / 230 V
21 kg
510 × 270 × 400
85 dB(A)

HOS
260 l/min
170 l/min
10 bar
2,4 l
1/1
2 850 ot/min
1,5 kW / 230 V
22 kg
510 × 270 × 400
97 dB(A)

Rozvody stlačeného vzduchu






Šroubové kompresory

8 bar

Příslušenství tlakových stanic

Univerzálně použitelný pro montáž i dílnu
Kvalitní elektromotory s vysokým točivým momentem
Odlehčení při rozběhu motoru
Tepelná ochrana motoru před přehřátím a přetížením
Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
Plně automatické zapínání a vypínání
Gumové patky pro tlumení vibrací
Gumové držadlo pro snadné přenášení
Pomocí regulátoru tlaku lze plynule nastavit požadovaný pracovní tlak
 Spínače a armatury jsou optimálně chráněny proti
poškození pomocí trubkového rámu

Úprava stlačeného vzduchu











Airboy Silence 50 PRO

Volitelné příslušenství:
Olej pro kompresor
Airboy SILENCE, 0,5 l
Obj. číslo: 2500016
Cena bez DPH: 699 Kč

* Popis kompresních systémů viz strana 16 ** Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)
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Pneunářadí

Řada Airboy – přenosné profi kompresory pro vysoký výkon při
každodenním použití. Ideální pro řemeslníky, montážní práce atd.

Mobilní kompresory
Řada Airboy / Handy / Mobilboy – snadno použitelné kompresory pro domácí
dílnu s maximálním tlakem až 10 bar.
 Univerzálně použitelné v domácích dílnách, kompresory řady
Mobilboy lze také použít pro montáže
 Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
 Dva manometry (mimo Airboy 206 OF E) ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak







Plně automatické zapínání a vypínání
Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
Zadní plastová kola
Gumové nožky nebo přísavky vpředu
1,8 m dlouhý připojovací kabel

72 dB

Bezolejový!
Airboy Silence 40 OF PRO
 Bezolejový kompresor
 Stlačený vzduch a kondenzát neobsahuje olej
 Pro nízkou spotřebu vzduchu
 Gumové nožičky tlumí vibrace

Bezolejový!
Handy 201 OF E
 Není nutná výměna oleje
 Stlačený vzduch a kondenzát
neobsahují olej – nedochází
k ohrožení životního prostředí
Ekonomický model

Bezolejový!
Airboy 186 OF E
 Lehký, snadno přenosný bezolejový kompresor
 Není potřeba výměny oleje
 Stlačený vzduch a kondenzát neobsahuje olej
 Gumové nožičky tlumí vibrace

Bezolejový!
Mobilboy 221/24 OF E
 Není nutná výměna oleje
 Stlačený vzduch a kondenzát
neobsahují olej – nedochází
k ohrožení životního prostředí

Mobilboy 241/24 E
 Regulátor tlaku, jednoruční
rychlospojka a automatický
tlakový spínač

Airboy 186 OF E

Airboy 206 OF E

Handy 201 OF E

Objednací číslo
Cena bez DPH

Airboy Silence
40 OF PRO
2000080
6 890 Kč

2001230
3 790 Kč

2001235
3 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) mm
Hl. ak. výkonu LwA **

WDS
41 l/min
24 l/min
10 bar
4l
1/1
2 850 ot/min
0,25 kW / 230 V
10,2 kg
370 × 310 × 300
72 dB(A)

WDS
180 l/min
90 l/min
8 bar
6l
1/1
3 400 ot/min
1,1 kW / 230 V
9,2 kg
315 × 355 × 370
97 dB(A)

WDS
180 l/min
90 l/min
8 bar
6l
1/1
3 400 ot/min
1,1 kW / 230 V
9 kg
385 × 170 × 465
97 dB(A)

Mobilboy 241/50 E
 Tlaková nádoba o objemu 50 l
 Regulátor tlaku, jednoruční
rychlospojka a automatický
tlakový spínač

2001210
4 790 Kč

Mobilboy
221/24 OF E
2002222
5 090 Kč

Mobilboy
241/24 E
2002241
4 990 Kč

Mobilboy
241/50 E
2002250
5 690 Kč

WDS
179 l/min
102 l/min
8 bar
6l
1/1
2 850 ot/min
1,1 kW / 230 V
11,5 kg
330 × 255 × 500
91 dB(A)

WDS
200 l/min
102 l/min
8 bar
24 l
1/1
2 850 ot/min
1,5 kW / 230 V
24 kg
570 × 255 × 590
94 dB(A)

HOS
200 l/min
102 l/min
8 bar
24 l
1/1
2 850 ot/min
1,5 kW / 230 V
22,5 kg
570 × 255 × 590
93 dB(A)

HOS
200 l/min
102 l/min
8 bar
50 l
1/1
2 850 ot/min
1,5 kW / 230 V
29,3 kg
790 × 310 × 670
93 dB(A)

*Popis kompresních systémů viz strana 16 **Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)
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Bezolejový!
Airboy 206 OF E
 Bezolejový kompresor
 Stlačený vzduch a kondenzát neobsahuje olej
 Gumové nožičky tlumí vibrace





Vybavení E modelů

1




2
3
4

Automatický tlakový spínač
Regulátor tlaku
Jedna jednoruční rychlospojka
Hliníkové vzduchové vedení
Dva manometry ukazují tlak
v nádobě a pracovní tlak

5







Vybavení Mobilboy 301/24 F
a 311/50 F
1

3

6



2

Značkový tlakový spínač CONDOR
Kvalitní regulátor tlaku s filtrem
Jedna kvalitní rychlospojka
Měděné vzduchové vedení
10 let záruka proti prorezavění
tlakové nádoby
Dva manometry ukazují tlak
v nádobě a pracovní tlak

4

Mobilboy 361/50 E
10 bar
· S dvouválcovým V agregátem
s jednostupňovým stlačováním
· S tlakovou nádobou o objemu 50 l

Typ E Typ F













Mobilboy 301/24 F

10 bar

Mobilboy 311/50 F
10 bar
· S tlakovou nádobou o objemu 50 l

Regulátor tlaku
Kvalitní regulátor tlaku s filtrem
Automatický tlakový spínač
Značkový tlakový spínač
CONDOR
Dva manometry pro tlak v nádobě a pracovní tlak
Jednoruční rychlospojka
Kvalitní jednoruční rychlospojka
Hliníkové vzduchové vedení
Měděné vzduchové vedení
10 let záruka proti prorezavění
tlakové nádoby

Ekonomický model
Objednací číslo
Cena bez DPH
Standardní provedení
Objednací číslo
Cena bez DPH

Mobilboy 301/24 E
2003326
8 290 Kč
Mobilboy 301/24 F
2003325
9 790 Kč

Mobilboy 311/50 E
2003331
10 390 Kč
Mobilboy 311/50 F
2003330
11 790 Kč

Mobilboy 361/50 E
2003650
10 490 Kč
-

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. ak. výkonu LwA **

HOS
260 l/min
170 l/min
10 bar
24 l
1/1
2 850 ot/min
1,8 kW / 230 V
26 kg
580 × 310 × 615
97 dB(A)

HOS
284 l/min
190 l/min
10 bar
50 l
1/1
2 850 ot/min
2,2 kW / 230 V
36,5 kg
870 × 350 × 700
97 dB(A)

HOS
356 l/min
215 l/min
10 bar
50 l
2/1
2 850 ot/min
2,2 kW / 230 V
38 kg
870 × 350 × 700
97 dB(A)

Úprava stlačeného vzduchu

Mobilboy 311/50 E
10 bar
· S tlakovou nádobou o objemu 50 l

Rozvody stlačeného vzduchu

10 bar

*Popis kompresních systémů viz strana 16 **Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)
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Pneunářadí

Mobilboy 301/24 E

Příslušenství tlakových stanic

Šroubové kompresory

5

Pístové kompresory

Kompresory a pneunářadí

Profesionální montážní kompresory

Kompresory a pneunářadí

22

Mobilní kompresory

Kompresory a pneunářadí

 Celá úpravná jednotka leží uvnitř
 Tlaková nádoba je chráněna práškovou
barvou
 Gumové držadlo pro jisté držení
 Dodatečné spodní držadlo umožňuje pohodlné přenášení kompresoru oběma rukama

Vybavení E modelů:
 Regulátor tlaku pro plynulé nastavení
požadovaného pracovního tlaku
 Automatický tlakový spínač
 Dva manometry ukazují tlak v nádobě
a pracovní tlak
 Jednoruční rychlospojka
 Hliníkové vzduchové vedení
 Velmi výhodná cena!

Šroubové kompresory

 Univerzálně použitelné pro montáž, řemeslníky i domácí dílny
 Kvalitní elektromotory s vysokým točivým
momentem a odlehčením při rozběhu
 Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
 Plně automatické zapínání a vypínání
 Se všemi bezpečnostními prvky
 Všechny díly ohrožené při přepravě jsou
optimálně chráněny

Pístové kompresory

Řada Compact-Air – příruční univerzální kompresory vhodné pro montáž.

10 bar

8 bar

2

1

2

2·

Dva manometry ukazují tlak
v nádobě a pracovní tlak

3·

Jedna jednoruční
rychlospojka

4·

Automatický
tlakový spínač
Úprava stlačeného vzduchu

Regulátor tlaku pro plynulé
nastavení požadovaného pracovního tlaku

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Compact-Air 221/10 E
2005220
6 690 Kč

Compact-Air 265/10 E
2005261
8 090 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického výkonu LwA **

HOS
185 l/min
120 l/min
8 bar
10 l
1/1
2 850 ot/min
1,5 kW / 230 V
18 kg
410 × 340 × 650
94 dB(A)

HOS
250 l/min
155 l/min
10 bar
10 l
1/1
2 850 ot/min
1,5 kW / 230 V
22 kg
395 × 320 × 630
96 dB(A)

Rozvody stlačeného vzduchu

Compact-Air 265/10 E
 Se standardním regulátorem
tlaku a rychlospojkou

*Popis kompresních systémů viz strana 16 **Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)
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Pneunářadí

Compact-Air 221/10 E
 Se standardním regulátorem
tlaku a rychlospojkou

1·

Příslušenství tlakových stanic

3

Mobilní kompresory
Compact-Air – příruční univerzální kompresory vhodné pro montáž,
řemeslníky i domácí dílnu.

Ovládací panel
 Ergonomický a přehledný
ovládací panel
 Dva manometry (první
ukazuje tlak v nádobě a druhý
nastavený pracovní tlak)
 Pomocí regulátoru tlaku lze
plynule nastavit požadovaný
pracovní tlak
 Dvě odběrná místa
stlačeného vzduchu
 S kvalitními rychlospojkami*

Ochranná funkce
 Armatury jsou optimálně
chráněny proti poškození pomocí
trubkového rámu a předního
panelu

 Měděné vzduchové vedení

Úpravná jednotka
 Se značkovým tlakovým
spínačem CONDOR*
 Hlavní vypínač je chráněný
a snadno přístupný
 Kvalitní filtr zajišťuje odloučení
nečistot, oleje a kondenzátu*

Compact-Air 311/20

Držadlo
 Pogumované držadlo zaručuje
bezpečné a jisté držení

Záruka
 10 let záruka proti prorezavění
tlakové nádoby (platí pouze pro
Compact-Air 311/20 a 321/20)

Motor
 Kvalitní elektromotor
s vysokým točivým momentem
 Odlehčení při rozběhu
 Tepelná ochrana chrání motor
před přehřátím a přetížením

Vysoce výkonný agregát HOS
 Přesně vyrobený píst je opatřený
vysoce legovaným pístovým
kroužkem, stíracím a natíracím
olejovým kroužkem, které zajišťují
utěsnění pístu a stěny válce
 Kliková skříň se plní olejem,
který je při každém zdvihu pístu
rozstřikován proti stěně válce
 Olejový stírací kroužek stírá
mokré stěny válce a olej stéká
dolů

Velká kola
 Velká stabilní kola umožňují
bezpečnou a pohodlnou
přepravu také na nerovném
povrchu

Compact-Air 321/20
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* platí pouze pro Compact-Air 311/20 a Compact-Air 321/20

Kompresory a pneunářadí

Vybavení Compact-Air 311/20 a 321/20:
 Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
 Odlučovač kondenzátu pro odloučení nečistot, oleje a kondenzátu
 Automatický tlakový spínač CONDOR
 Dvě kvalitní jednoruční rychlospojky
 Měděné vzduchové vedení
 10 let záruka proti prorezavění tlakové
nádoby

Šroubové kompresory

Vybavení modelů Compact-Air E:
 Regulátor tlaku pro plynulé nastavení
požadovaného pracovního tlaku
 Automatický tlakový spínač
 Dva manometry ukazují tlak v nádobě
a pracovní tlak
 Dvě jednoruční rychlospojky
 Hliníkové vzduchové vedení
 Velmi výhodná cena!

Compact-Air 321/20
Nízké otáčky 1 420 ot/min snižují
vibrace a zajišťují delší životnost
dvouválcového agregátu.

Compact-Air 361/20 E
S dvouválcovým V agregátem
s jednostupňovým stlačováním.

Ekonomický model
Objednací číslo
Cena bez DPH

Compact-Air 311/20 E
2005291
10 990 Kč

Compact-Air 361/20 E
2005361
11 990 Kč

-

Standardní model
Objednací číslo
Cena bez DPH

Compact-Air 311/20
2005290
16 890 Kč

-

Compact-Air 321/20
2005300
27 990 Kč

Technická data
Kompresní systém *
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hladina akustického výkonu LwA **

HOS
284 l/min
190 l/min
10 bar
20 l
1/1
2 850 ot/min
2,2 kW / 230 V
33,5 kg
470 × 490 × 720
97 dB(A)

HOS
356 l/min
215 l/min
10 bar
20 l
2/1
2 850 ot/min
2,2 kW / 230 V
37 kg
470 × 490 × 720
97 dB(A)

HOS
310 l/min
240 l/min
10 bar
20 l
2/1
1 420 ot/min
2,2 kW / 230 V
39,5 kg
470 × 490 × 720
96 dB(A)

Rozvody stlačeného vzduchu

Compact-Air 311/20
S bohatším a kvalitnějším vybavením než konstrukčně shodný
model Compact-Air 311/20 E.

*Popis kompresních systémů viz strana 16 **Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)
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Pneunářadí

Compact-Air 311/20 E

Úprava stlačeného vzduchu

Příslušenství tlakových stanic

 Kvalitní elektromotor s vysokým točivým
momentem a odlehčením při rozběhu
 Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
 Plně automatické zapínání a vypínání
 Všechny citlivé díly jsou dobře chráněny
 Gumové držadlo pro snadné přenášení
 Se všemi bezpečnostními prvky
 Snadná přeprava těchto kompaktních kompresorů
 Díky ochrannému trubkovému rámu naleznou využití při montážích

Pístové kompresory

Pohodlná přeprava a ochranný trubkový rám předurčují tyto kompresory
pro použití při montážích.

Mobilní kompresory PRO
Řada BX PRO – výkonné kompresory s patentovaným systémem komprese
s profesionálním vybavením pro dílenské použití.

Regulátor tlaku
 Plynulé nastavení pracovního
tlaku pomocí regulátoru tlaku

Odběr stlačeného vzduchu
 Jedno místo odběru stlačeného
vzduchu
 Dodávaný s kvalitní
rychlospojkou

Ovládání
 Se značkovým tlakovým spínačem
CONDOR
 Hlavní vypínač je chráněný a snadno
přístupný
 Dva manometry (první ukazuje tlak
v nádobě a druhý nastavený pracovní
tlak)

Podvozek
 Velká stabilní kola umožňují bezpečnou
a pohodlnou přepravu také na nerovném
povrchu
Compact-Air BX 330 OF PRO
Odkládání nářadí
 Horní ochranný kryt chrání
kompresor při přepravě a zároveň
slouží jako odkládací plocha pro
nářadí

Nožní prostor
 V nožním prostoru se nevyskytují
žádné armatury nebo spínače,
které by mohly být při přepravě či
naklápění poškozeny

Bezolejový!
HDS – vysoce výkonný
systém s trvalým bezolejovým
mazáním
 Pro náročné trvalé použití,
kdy je zapotřebí čistý stlačený
vzduch bez oleje

Ovládání
 Se značkovým tlakovým
spínačem CONDOR
 Ergonomický a přehledný
ovládací panel
 Dva manometry (první ukazuje
tlak v nádobě a druhý nastavený
pracovní tlak)
 Dvě odběrná místa stlačeného
vzduchu
 Dodávaný s kvalitními
rychlospojkami
 Hlavní vypínač je chráněný
a snadno přístupný

Aircar BX 330 OF PRO
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Tlaková nádoba
 Tlaková nádoba je chráněna
práškovou barvou, 10 let záruka
proti prorezavění

Kompresory a pneunářadí

 Tichý chod a nízké otáčky zaručují maximální
plynulost chodu a dlouhou životnost
 Nenáročné na údržbu
 Kvalitní elektromotor s vysokým točivým
momentem a odlehčením při rozběhu
 Tepelná ochrana motoru
 Se všemi bezpečnostními prvky
 S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
 Velká stabilní kola umožňují bezpečnou
a pohodlnou přepravu také na nerovném
povrchu
 Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou, 10 let záruka proti prorezavění

Výhody
 Písty běží podobně jako u boxer motoru
v ose ve speciálním válci potaženém
keramikou
 Značně nïžší opotřebení těsnění
 Odpadá častá a nákladná údržba, která je
běžná u klasických suchých kompresorů
 Vhodný pro stálý provoz

1) Těsnění
2) Píst
3) Pojistný pístový
kroužek
4) Ventilová deska
5) Filtr

5

Šroubové kompresory

 Univerzálně použitelné při montáži i v dílnách
 Ideální pro řemeslníky na stavbách
 Určené pro provozy, kde se musí pracovat
s čistým vzduchem nebo při nízkých teplotách, např. při řezání plasmou či v potravinářském průmyslu
 Vhodné pro pohon velkých hřebíkovaček, příklepových a ráčnových utahováků, stříkacích
pistolí atd.
 Patentovaný bezolejový systém komprese se
dvěma písty a horizontálním stlačením jako
u boxer motoru výrazně snižuje běžné opotřebení, ke kterému dochází u bezolejových
kompresorů
 Bezolejová komprese zajišťuje nejlepší kvalitu práce při delší životnosti pneumatického
nářadí
 Určené pro stálý provoz

Pístové kompresory

Compact-Air BX / Aircar BX – bezolejové kompresory kompaktní konstrukce umožňují
snadnou přepravu. Vhodné pro každodenní použití při montáži.

1
3 2
4

Příslušenství tlakových stanic

10 bar

Bezolejový

10 bar

Úprava stlačeného vzduchu

Bezolejový
jový

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Compact-Air BX 240 OF Silent
2005310
26 990 Kč

Compact-Air BX 330 OF PRO
2005301
21 590 Kč

Aircar BX 330 OF PRO
2005400
28 990 Kč

Technická data
Kompresní systém *
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického tlaku LPA **
Hl. akustického výkonu LwA ***

HDS
240 l/min
150 l/min
10 bar
24 l
2/1
1 400 ot/min
1,5 kW / 230 V
34 kg
500 × 560 × 810
65 dB(A)
78 dB(A)

HDS
330 l/min
200 l/min
10 bar
24 l
2/1
1 400 ot/min
1,7 kW / 230 V
36 kg
500 × 560 × 810
80 dB(A)
96 dB(A)

HDS
330 l/min
200 l/min
10 bar
2 × 10 l
2/1
1 400 ot/min
1,7 kW / 230 V
43 kg
670 × 545 × 570
78 dB(A)
96 dB(A)

Rozvody stlačeného vzduchu

Aircar BX 330 OF PRO

*Popis kompresních systémů viz strana 16 **Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13 ***Hladina akustického výkonu DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)
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Pneunářadí

Compact-Air BX 240 OF Silent
Compact-Air BX 330 OF PRO
 Oba typy jsou konstrukčně shodné.

Mobilní kompresory PRO
Kompaktní konstrukce umožňuje pohodlnou přepravu.
Ochranný rám s krytem chrání kompresor při každodenní použití např. na staveništi.
Odkládání nářadí
 Horní ochranný kryt chrání
kompresor při přepravě
 Ochranný kryt navíc plní funkci
odkládací plochy pro nářadí
 Vhodný pro standardní plastové
kufry všech výrobců elektrického
nářadí jako např. Makita,
Festool, Mafell

Ovládání
 Se značkovým tlakovým spínačem
CONDOR
 Hlavní vypínač je chráněný a snadno
přístupný
 Ergonomický a přehledný ovládací panel
 Dva manometry (první ukazuje tlak
v nádobě a druhý nastavený pracovní tlak)
 Tři odběrná místa stlačeného vzduchu
pro filtrovaný stlačený vzduch, filtrovaný
a olejovaný stlačený vzduch a přímý výstup
nefiltrovaného stlačeného vzduchu z
tlakové nádoby
 Dodávaný s kvalitními rychlospojkami

Regulátor tlaku s filtrem
 Pomocí kvalitního regulátoru
tlaku s filtrem lze plynule
nastavit pracovní tlak při
současném odlučování nečistot,
oleje a kondenzátu
Kabelové háky
 Praktické háky k zavěšení
kabelu

Nožní prostor
 V nožním prostoru se nevyskytují
žádné armatury nebo spínače,
které by mohly být při přepravě či
naklápění poškozeny

Háky na hadici
 Praktický hák na hadici
(vyobrazená hadice není součástí
dodávky)
Compact-Air 321/24 PRO

Držadlo
 Pogumované držadlo zaručuje
bezpečné a jisté držení

Vysoce výkonný agregát HOS
 Přesně vyrobený píst je opatřený
vysoce legovaným pístovým
kroužkem, stíracím a natíracím
olejovým kroužkem, které
zajišťují utěsnění pístu a stěny
válce
 Kliková skříň se plní olejem,
který je při každém zdvihu pístu
rozstřikován proti stěně válce
 Olejový stírací kroužek stírá
mokré stěny válce a olej stéká
dolů

Podvozek
 Velká stabilní kola z PU pěny zabraňující defektu ve spojení
s širokým rozchodem umožňují bezpečnou a pohodlnou přepravu
také na nerovném povrchu nebo např. při jízdě po schodech
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Ochranný rám
 Všechny části kompresoru
jsou optimálně chráněny proti
poškození pomocí trubkového
rámu, předního panelu a horní
odkládací plochy

Compact-Air 321/24 PRO

Tlaková nádoba
 Tlaková nádoba je chráněna
práškovou barvou, 10 let záruka
proti prorezavění

Kompresory a pneunářadí

Compact-Air 425/20 E – šikovný a mobilní kompresor pro montážní práce.

HOS
422 l/min
225 l/min
10 bar
20 l
2/1
2850 ot/min
1,87 kW
230 V
800 × 530/1170 × 540 mm
58 kg
80 dB(A)

Pístové kompresory
Šroubové kompresory

Technická data
Kompresní systém
Max. průtok
Plnící výkon cca
Maximální provozní tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Příkon
Elektrické připojení
Rozměry (š × v × h)
Hmotnost
Hl. ak. tlaku LPA (4 m)

Compact-Air 425/20 E
 se sklopeným madlem

Příslušenství tlakových stanic

Compact-Air 425/20 E
2005470
20 490 Kč

Vysoce kvalitní tlakový spínač CONDOR
Výklopné přepravní madlo
Plně automatické zapínání a vypínání
Praktický držák navíjecího bubnu
Dodatečné spodní držadlo umožňuje pohodlné
né přenášení kompresoru oběma rukama

Compact-Air 425/20 E
 příprava pro montáž navíjecího bubnu
DST 8/30 (volitelné příslušenství)

Compact-Air PRO – výkonné, univerzálně použitelné kompresory
s ochranným rámem a kompaktní konstrukcí.
 Tepelná ochrana chrání motor
před přehřátím a přetížením
 Plně automatické zapínání a
vypínání
 Všechny díly ohrožené při přepravě jsou optimálně chráněny
 Se všemi bezpečnostními prvky
 S kvalitními rychlospojkami
a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
 Tlaková nádoba je chráněna
práškovou barvou, 10 let záruka
proti prorezavění

Compact-Air 321/24 PRO
 Dvouválcový kompresor
zajišťuje klidný chod

Úprava stlačeného vzduchu

 Univerzálně použitelný při montáži i v dílnách
 Compact-Air 341/24 PRO s jedním válcem
 Nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou
životnost
 Velká kola z PU pěny ve spojení
s širokým rozchodem umožňují
bezpečnou a pohodlnou přepravu
 Pružné pancéřované vedení
s tepelnou ochranou odolné
proti vibracím
 Kvalitní elektromotor s vysokým
točivým momentem a odlehčením při rozběhu

Compact-Air 341/24 PRO
 S jedním výkonným válcem

COMPACT-AIR PRO
Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Compact-Air 321/24 PRO
2005352
32 990 Kč

Compact-Air 341/24 PRO
2005360
34 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického tlaku LPA **
Hl. akustického výkonu LwA ***

HOS
310 l/min
240 l/min
10 bar
24 l
2/1
1 420 ot/min
2,2 kW / 230 V
51 kg
600 × 640 × 980
75 dB(A)
91 dB(A)

HOS
340 l/min
265 l/min
10 bar
24 l
1/1
1 465 ot/min
2,2 kW / 230 V
52 kg
600 × 640 × 980
79 dB(A)
95 dB(A)

*Popis kompresních systémů viz strana 16 **Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13
***Hladina akustického výkonu DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)

Odkládací plocha
 Vhodný pro standardní
kufry s elektronářadím
apod.
 Chrání kompresor

Optimální ergonomie
rámu
 Snadná přeprava
po schodech
 Stabilní konstrukce
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Rozvody stlačeného vzduchu

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH







Pneunářadí

 Univerzálně použitelný pro řemeslníky, na montážích a stavbách
 Spínače a armatury jsou trubkovým rámem optimálně chráněny proti poškození
 Ergonomický a přehledný ovládací panel
 Dvě jednoruční rychlospojky
 Dvě odběrná místa stlačeného vzduchu
 Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku

Mobilní kompresory PRO
Aircar PRO – výkonná, pojízdná centra stlačeného vzduchu s praktickými detaily
a kompaktní konstrukcí pro profesionální použití.
Ovládání
 Se značkovým tlakovým
spínačem CONDOR
 Hlavní vypínač je chráněný
a snadno přístupný
 Ergonomický a přehledný
ovládací panel
 Dva manometry (první
ukazuje tlak v nádobě a druhý
nastavený pracovní tlak)
 Tři odběrná místa stlačeného
vzduchu pro filtrovaný stlačený
vzduch, filtrovaný a olejovaný
stlačený vzduch a přímý výstup
nefiltrovaného stlačeného
vzduchu z tlakové nádoby
 Dodávaný s bezpečnostními
rychlospojkami

Nožní prostor
 V nožním prostoru se nevyskytují
žádné armatury nebo spínače,
které by mohly být při přepravě či
naklápění poškozeny.

Ochranný rám
 Rám slouží zároveň jako
odkládací deska i jako kompletní
ochrana všech choulostivých
dílů.
 Armatury jsou optimálně
chráněny proti poškození pomocí
trubkového rámu a horní
odkládací plochy

Regulátor tlaku s filtrem
 Pomocí kvalitního regulátoru
tlaku s filtrem lze plynule
nastavit pracovní tlak při
současném odlučování nečistot,
oleje a kondenzátu

Olejový přimazávač
 Olejový přimazávač zajišťuje
optimální mazání používaného
pneumatického nářadí

Aircar 553/22 PRO

Držadlo
 Sklopitelná držadla pro zvedání
během přepravy

Vysoce výkonný agregát HOS
 Přesně vyrobený píst je opatřený
vysoce legovaným pístovým
kroužkem, stíracím a natíracím
olejovým kroužkem, které
zajišťují utěsnění pístu a stěny
válce
 Kliková skříň se plní olejem,
který je při každém zdvihu pístu
rozstřikován proti stěně válce
 Olejový stírací kroužek stírá
mokré stěny válce a olej stéká
dolů

Háky na hadici
 Praktický hák na hadici
(vyobrazená hadice není součástí
dodávky)

Aircar 553/22 PRO
Podvozek
 Velká stabilní kola z PU pěny zabraňující defektu ve spojení
s širokým rozchodem umožňují bezpečnou a pohodlnou přepravu
také na nerovném povrchu nebo např. při jízdě po schodech
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Tlaková nádoba
 Tlaková nádoba je chráněna
práškovou barvou, 10 let záruka
proti prorezavění

Kompresory a pneunářadí

 Tři odběrná místa stlačeného vzduchu
pro filtrovaný stlačený vzduch, filtrovaný
a olejovaný stlačený vzduch a přímý výstup
nefiltrovaného stlačeného vzduchu z tlakové nádoby
 Vysoce kvalitní tlakový spínač CONDOR
 Velká kola z PU pěny zabraňující defektu
ve spojení s širokým rozchodem umožňují
bezpečnou a pohodlnou přepravu

 Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou, 10 let záruka proti prorezavění
 Kvalitní elektromotor s vysokým točivým
momentem a odlehčením při rozběhu
 Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
 Plně automatické zapínání a vypínání
 Se všemi bezpečnostními prvky

Šroubové kompresory

 Naleznou uplatnění při montážích i u řemeslníků
 Rám slouží zároveň jako odkládací deska
i jako kompletní ochrana všech choulostivých dílů
 Dvouválcový výkonný agregát z šedé litiny
a nízké otáčky zaručují maximálně tichý
chod a dlouhou životnost
 Dva manometry (první ukazuje tlak v nádobě a druhý nastavený pracovní tlak)

Pístové kompresory

Kompaktní konstrukce umožňuje pohodlnou přepravu. Díky ochrannému rámu
s krytem jsou kompresory vhodné pro každodenní použití na staveništi.

Příslušenství tlakových stanic

Výhody

1

2
3

4

3

4

4

car 321/22 PRO
Aircar
Vybavení
1 · Hlavní vypínač je chráněný a snadno

přístupný

3 · Dva manometry (první ukazuje tlak
v nádobě a druhý nastavený pracovní
tlak)

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Aircar 321/22 PRO
2005531
33 490 Kč

Aircar 553/22 PRO
2005553
45 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického tlaku LpA **
Hl. akustického výkonu LwA ***

HOS
310 l/min
240 l/min
10 bar
2 × 11 l
2/1
1 420 ot/min
2,2 kW / 230 V
53 kg
780 × 685 × 670
75 dB(A)
91 dB(A)

HOS
550 l/min
410 l/min
10 bar
2 × 11 l
2/1
1 420 ot/min
3 kW / 400 V
77 kg
780 × 685 × 670
81 dB(A)
94 dB(A)

*Popis kompresních systémů viz strana 16 **Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13 ***Hladina akustického výkonu DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

 Výkonný dvouválcový V-agregát
z šedé litiny
 S přímým pohonem odolným proti
opotřebení
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Pneunářadí

Aircar 553/22 PRO

Rozvody stlačeného vzduchu

4 · Tři odběrná místa stlačeného vzduchu
pro filtrovaný stlačený vzduch, filtrovaný
a olejovaný stlačený vzduch a přímý
výstup nefiltrovaného stlačeného vzduchu z tlakové nádoby
· Dodávaný s bezpečnostními rychlospojkami a tlakovým spínačem CONDOR

Úprava stlačeného vzduchu

2 · Ergonomický a přehledný ovládací panel

Mobilní kompresory PRO
Aircar-Bau / Airbau – stavební kompresory s pohonem pomocí spalovacího
motoru a maximálním tlakem 14 bar umožňuje provoz bez elektrické energie.
Přeprava
 Dvě přepravní oka ulehčují
manipulaci se strojem

Odkládání nářadí
 Horní ochranný kryt chrání
kompresor při přepravě a zároveň
slouží jako odkládací plocha pro
nářadí

Vysoce výkonný agregát HOS
 Přesně vyrobený píst je opatřený
vysoce legovaným pístovým
kroužkem, stíracím a natíracím
olejovým kroužkem, které
zajišťují utěsnění pístu a stěny
válce
 Kliková skříň se plní olejem,
který je při každém zdvihu pístu
rozstřikován proti stěně válce
 Olejový stírací kroužek stírá
mokré stěny válce a olej stéká
dolů

Madlo
 Široké madlo pro pohodlné
uchopení usnadňuje
přesun kompresoru

Volnoběžný ventil
 Odlehčovací
volnoběžný ventil
eliminuje stálé zapínání
a vypínání kompresoru
 Po dosažení
nastaveného tlaku
se ventil otevře
a kompresor běží na
volnoběh bez tlaku

 Pomocí regulátoru tlaku
s filtrem můžete plynule
nastavit požadovaný
pracovní tlak
 Dva manometry ukazují tlak
v nádobě a pracovní tlak
 Dodávaný s kvalitními
rychlospojkami a tlakovým
spínačem CONDOR
Aircar-Bau 500/20 B PRO

Silentbloky
 Dva velké silentbloky zajišťují
potřebnou stabilitu
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Kompletní ochrana
 Rám slouží zároveň jako tlaková nádoba,
odkládací deska i jako kompletní
ochrana všech choulostivých dílů.

Velká kola z PU pěny
 Velká stabilní kola
z PU pěny zabraňující
defektu ve spojení
s širokým rozchodem
umožňují bezpečnou
a pohodlnou přepravu
také na nerovném povrchu

Kompresory a pneunářadí

 Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
 Přídavný chladič s velkými chladicími
lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu
do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
 Se všemi bezpečnostními prvky
 10 let záruka proti prorezavění tlakové
nádoby

Šroubové kompresory

 Jednoválcový čtyřtaktní zážehový motor
HONDA – provoz nezávislý na elektrické
energii
 S volnoběhem a regulací otáček
 Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké
otáčky zaručují maximálně tichý chod
a dlouhou životnost
 Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu
zajišťují optimální chlazení kompresoru

Pístové kompresory

Aircar-Bau / Airbau – pro použití na stavbách, v zemědělství a všude tam,
kde není přívod elektrické energie.

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Pohon
Hmotnost
Rozměry (d x š x v) v mm
Hl. akustického výkonu LwA **

Aircar-Bau 500/20 B PRO
2005500
52 990 Kč

Airbau 652/100 B PRO
2006530
72 990 Kč

HOS
HOS
365 l/min
642 l/min
285 l/min
480 l/min
10 bar
14 bar
20 l
100 l
2/1
2/2
1 375 ot/min
950 ot/min
4 kW
6,6 kW
Jednoválcový, čtyřtaktní zážehový motor
HONDA GX 160
HONDA GX 270
72 kg
121 kg
750 × 700 × 950
1 050 × 500 × 1 060
97 dB(A)
99 dB(A)

Rozvody stlačeného vzduchu

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airbau 652/100 B PRO
 Tlaková nádoba o objemu 100 litrů
 Díky své úzké konstrukci se hodí zejména pro
pojízdné pneuservisy

Volnoběžný ventil
 Volnoběžný ventil
eliminuje stálé zapínání
a vypínání kompresoru
 Po dosažení nastaveného
tlaku se ventil otevře
a kompresor běží na
volnoběh bez tlaku
 Po snížení tlaku se ventil
uzavře a kompresor začne
zvyšovat tlak

* Popis kompresních systémů na straně 16.
** Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES).
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Pneunářadí

Aircar-Bau 500/20 B PRO
 Dvě přepravní oka ulehčují manipulaci se strojem
 Kompaktní konstrukce, kola z PU pěny zabraňující
defektu a široké madlo umožňují snadnou přepravu

Úprava stlačeného vzduchu

Příslušenství tlakových stanic

inside.

Pojízdné kompresory Airstar / Airprofi

Náš tip!
Stlačujte vzduch pouze na takový tlak, který opravdu
potřebujete, každý další „bar“ znamená o 6 – 8 %
vyšší spotřebu energie.
Pístové kompresory jsou úspornější než šroubové
kompresory při nižší a kolísávé spotřebě stlačeného
vzduchu. Pístové kompresory pracují v přerušovaném režimu a nemají volnoběh.

AIRSTAR E

AIRSTAR

AIRPROFI

34

Řada Airstar E

Kompresory a pneunářadí

 Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil
usnadňují spuštění kompresoru (u modelů 230 V)
 400 V modely mají fázový měnič pro jednoduchou
ruční změnu směru otáčení
 Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
 Se všemi bezpečnostními prvky
 Připravené k okamžitému zapojení

Vybavení E modelů

3

1
2
6

1·

2·
3·
4·
5·

Úprava stlačeného vzduchu

Příslušenství tlakových stanic

6·

Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku.
Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak.
Jednoduchá jednoruční rychlospojka
Automatický tlakový spínač
Zadní plastová kola
Přední gumové patky pro tlumení
vibrací
Přepravní držadlo v jednoduchém
provedení

Šroubové kompresory

 Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny
zaručuje dlouhou životnost
 Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují
optimální chlazení kompresoru
 Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněný motorovým jističem před přehřátím a přetížením
 Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje
nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje
tak tvorbu kondenzátu
 Stabilní ochranná klec řemenového pohonu

Pístové kompresory

Řada Airstar E – solidní kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí
klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny

4

Airstar 321/50 E
2008312
11 590 Kč

Airstar 401/50 E
2009413
12 990 Kč

Airstar 403/50 E
2009433
14 690 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického výkonu LwA **

HOS
235 l/min
185 l/min
10 bar
50 l
2/1
1 040 ot/min
1,5 kW / 230 V
48,5 kg
870 × 400 × 700
92 dB(A)

HOS
365 l/min
266 l/min
10 bar
50 l
2/1
1 375 ot/min
2,2 kW / 230 V ***
57,5 kg
870 × 400 × 700
94 dB(A)

HOS
365 l/min
266 l/min
10 bar
50 l
2/1
1 375 ot/min
2,2 kW / 400 V
57,5 kg
870 × 400 × 700
94 dB(A)

Rozvody stlačeného vzduchu

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

5

*Popis kompresních systémů viz strana 16 **Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)
***Pro zapojení kompresoru je požadovaný jistič 16 A (C).
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Airstar 401/50 E
Airstar 403/50 E

Airstar 321/50 E

Výbava kompresorů Airstar E / Airstar / Airprofi

Porovnání výbavy kompresorů Airstar E / Airstar / Airprofi
Výbava

Automatický tlakový spínač

Airstar E

Airstar

Airprofi











Kvalitní tlakový spínač MDR Condor. Plně
automatické zapínání a vypínání

Napájecí kabel se zástrčkou.
Jednoduchá změna směru otáčení motoru



Jednoduché přepravní madlo




Ergonomické přepravní madlo s gumovou rukojetí

Prodloužené ergonomické přepravní madlo
s gumovou rukojetí

Regulátor tlaku





Regulátor tlaku s filtrem



Regulátor tlaku s filtrem a olejovým přimazávačem

Jednoruční rychlospojka

Kvalitní jednoruční rychlospojky

Jednoruční bezpečnostní rychlospojky dle
DIN EN 983
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Kompresory a pneunářadí



Tlaková nádoba je vybavena kulovým ventilem
pro přímý výstup stlačeného vzduchu



Klínový řemen.
Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují
optimální chlazení kompresoru









Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou
odolné proti vibracím





Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou –
10 let záruka proti prorezavění





Vnější i vnitřní žárové pozinkování tlakové nádoby
– 15 let záruka proti prorezavění

Dvě plastová kola a dva silentbloky




Stabilní podvozek – přední řiditelná kolečka
s parkovací brzdou, zadní kola z PU pěny





Praktické přepravní držadlo na tlakové nádobě






Kulový kohout ³⁄8" pro odvod kondenzátu

Kvalitní elektromotor s vysokým točivým
momentem

Rozvody stlačeného vzduchu

Dvouválcový vysoce výkonný agregát vyrobený
z litiny s nízkými otáčkami

Šroubové kompresory

Dvě odběrná místa stlačeného vzduchu pro
filtrovaný stlačený vzduch

Pístové kompresory

Airprofi

Příslušenství tlakových stanic

Airstar

Úprava stlačeného vzduchu

Airstar E
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Výbava

Řada Airstar

Řada Airstar – spolehlivá kvalita pro řemeslníky a náročné uživatele.

 Úpravná jednotka
s regulátorem tlaku je
spojená pouze pevnými šroubovými spoji
 Dva velké manometry
ukazují tlak v nádobě
a pracovní tlak

 Kvalitní tlakový
spínač MDR Condor
– plně automatické
zapínání a vypínání

 Kvalitní jednoruční
rychlospojky

 Klínový řemen

 Ventilové desky
odolné proti
korozi

 Dvouválcový vysoce
výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny
a nízkými otáčkami
 Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami

 Velké kolo ventilátoru
a vedení vzduchu na válci
zajišťují optimální chlazení kompresoru.
 Stabilní kovová ochranná
klec řemenového pohonu

 Přepravní madlo
s gumovou rukojetí

 Praktické přepravní madlo
na tlakové nádobě
 Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou
odolné proti vibracím
 Odlehčovací ventil při
rozběhu

 Kola z PU pěny zabraňující
defektu

 Tlaková nádoba je chráněná
práškovou barvu – záruka
10 let proti prorezavění tlakové
nádoby

 Kvalitní elektromotor
s vysokým točivým
momentem je chráněný
motorovým jističem

 400 V modely mají fázový
měnič pro jednoduchou
ruční změnu směru otáčení

 Stabilní říditelný podvozek
s parkovací brzdou
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 400 V modely s fázovým měničem

Řada Airprofi

Kompresory a pneunářadí

 Velké kolo ventilátoru
a vedení vzduchu na válci
zajišťují optimální chlazení
kompresoru
 Stabilní kovová ochranná
klec řemenového pohonu

 Přepravní držadlo na tlakové nádobě
 Pružné pancéřované vedení
s tepelnou ochranou odolné
proti vibracím
 Odlehčovací ventil při rozběhu

Úprava stlačeného vzduchu

 Prodloužené
ergonomické
madlo s gumovou rukojetí

 Tlaková nádoba je
vybavena kulovým
ventilem pro přímý
výstup stlačeného
vzduchu

 Kola z PU pěny
zabraňující defektu

 Vnější i vnitřní žárové pozinkování
tlakové nádoby
 Na kompresory řady Airprofi se vztahuje záruka 15 let proti prorezavění
tlakové nádoby

 Kulový kohout 3/8" pro
odvod kondenzátu
 Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem

 Stabilní říditelný podvozek
s parkovací brzdou

Šroubové kompresory

 Dvouválcový vysoce
výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny
a nízkými otáčkami
 Přídavný chladič s velkými
chladicími lamelami

Příslušenství tlakových stanic

 Kvalitní tlakový spínač
MDR Condor – plně
automatické zapínání
a vypínání

 Ventilové desky
odolné proti
korozi

Rozvody stlačeného vzduchu

S jednoručními
 Klínový řemen
bezpečnostními
rychlospojkami dle
DIN EN 983

 400 V modely mají v zásuvce
jednoduchý fázový měnič
pro ruční změnu směru otáčení motoru
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Pneunářadí

 Úpravná jednotka s regu- 
látorem tlaku je spojená
pouze pevnými šroubovými
spoji
 Dvě odběrná místa stlačeného vzduchu
 Dva velké manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak

Pístové kompresory

Řada Airprofi – maximální vybavení, nejvyšší kvalita a optimální cena!

Řada Airstar
Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí
klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.
 Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze
šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
 Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu
zajišťují optimální chlazení kompresoru
 Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím
momentem je chráněný motorovým jističem
před přehřátím a přetížením
 Přídavný chladič s chladicími lamelami
zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové
nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
 Stabilní kovová ochranná klec řemenového
pohonu
 Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru (u 230 V
modelů)

 400 V modely mají fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
 Tlaková nádoba s pojistným ventilem,
manometrem a ventilem pro vypouštění
kondenzátu
 Se všemi bezpečnostními prvky
 Připravený k okamžitému zapojení
 Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule
nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
 Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
 S kvalitními rychlospojkami a značkovým
tlakovým spínačem CONDOR
 Pružné pancéřové vedení s tepelnou ochra-

Airstar 401/50
Airstar 403/50

nou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost
 Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí
a přepravní držadlo na tlakové nádobě pro
snadnější přepravu
 Stabilní řiditelný podvozek s parkovací
brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny
zabraňující defektu umožňují pohodlnou
přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat

Airstar 503/50

Airstar 503/100

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airstar 401/50
2009410
17 990 Kč

Airstar 403/50
2009430
17 990 Kč

Airstar 503/50
2009530
21 590 Kč

Airstar 503/100
2009531
23 990 Kč

Airstar 503/200
2009532
31 390 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického výkonu LwA **

HOS
365 l/min
266 l/min
10 bar
50 l
2/1
1 375 ot/min
2,2 kW / 230 V ***
57,5 kg
860 × 440 × 800
96 dB(A)

HOS
390 l/min
285 l/min
10 bar
50 l
2/1
1 490 ot/min
2,2 kW / 400 V
57,5 kg
860 × 440 × 800
96 dB(A)

HOS
510 l/min
400 l/min
10 bar
50 l
2/1
1 310 ot/min
3 kW / 400 V
65 kg
860 × 440 × 880
94 dB(A)

HOS
510 l/min
400 l/min
10 bar
100 l
2/1
1 310 ot/min
3 kW / 400 V
75 kg
1 125 × 480 × 950
94 dB(A)

HOS
510 l/min
400 l/min
10 bar
200 l
2/1
1 310 ot/min
3 kW / 400 V
85 kg
1 120 × 640 × 1 110
94 dB(A)

*Popis kompresních systémů viz strana 16 **Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES) ***Pro zapojení kompresoru je požadovaný jistič 16 A (C).
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Kompresory a pneunářadí

Pístové kompresory

Airstar 703/853 – kompresory
s dvoustupňovým agregátem
 Dvoustupňový dvouválcový výkonný agregát
s nízkými otáčkami zajišťuje velmi klidný chod
bez vybrací a tím delší životnost s nižším opotřebením
 Přídavný mezichladič pro dodatečné chlazení

Airstar 853/200

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airstar 703/100
2009731
32 990 Kč

Airstar 703/200
2009732
40 990 Kč

Airstar 853/100 ***
2009831
34 990 Kč

Airstar 853/200 ***
2009832
42 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustic. výkonu LwA **

HOS
650 l/min
520 l/min
10 bar
100 l
2/2
950 ot/min
4 kW / 400 V
99 kg
1 115 × 480 × 1 000
93 dB(A)

HOS
650 l/min
520 l/min
10 bar
200 l
2/2
950 ot/min
4 kW / 400 V
109 kg
1 120 × 640 × 1 150
93 dB(A)

HOS
850 l/min
680 l/min
10 bar
100 l
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V
112 kg
1 110 × 480 × 1 000
95 dB(A)

HOS
850 l/min
680 l/min
10 bar
200 l
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V
153 kg
1 120 × 640 × 1 150
95 dB(A)

 Velká kola nejsou huštěna
vzduchem, ale jsou
vyrobena z PU pěny =
nedochází k unikání vzduchu
z pneumatiky a nemůže dojít
jejímu k defektu

*Popis kompresních systémů viz strana 16 **Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)
***U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být dle místních nařízení nutné použít spínač hvězda-trojúhelník
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Rozvody stlačeného vzduchu

Airstar 703/100

Pneunářadí

 Přídavný chladič s velkými
chladicími lamelami zajišťuje
nízkou vstupní teplotu do
tlakové nádoby a snižuje tak
tvorbu kondenzátu
 Chrání připojené
pneumatické nářadí

Úprava stlačeného vzduchu

Příslušenství tlakových stanic

 Pomocí regulátoru tlaku můžete
plynule nastavit požadovaný
pracovní tlak
 Dva manometry ukazují tlak
v nádobě a pracovní tlak
 Filtr pro odlučování kondenzátu
a nečistot ze stlačeného
vzduchu
 S kvalitními rychlospojkami
a značkovým tlakovým
spínačem CONDOR

Šroubové kompresory

Vybavení pojízdných kompresorů
Airstar

Řada Airprofi
Řada Airprofi – profesionální kompresory s dvouválcovým, vysoce výkonným
agregátem z šedé litiny a maximální výbavou.
 Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké
otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
 Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami
zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové
nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
 Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu na
válci zajišťují optimální chlazení kompresoru
 Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím
momentem je chráněn motorovým jističem
před přehřátím a přetížením
 Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil
usnadňují spuštění kompresoru

 400 V modely mají fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
 Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
 Ozubený hnací řemen usnadňuje rozběhnutí
kompresoru
 Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
 Plně automatické zapínání a vypínání
 Prodloužené pogumované držadlo
 Stabilní řiditelný podvozek s parkovací brzdou
ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující
defektu umožňují pohodlnou přepravu bez
nutnosti kompresor nadzvedávat

Airprofi 401/50
Airprofi 403/50

 Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková
nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
 S kvalitními jednoručními bezpečnostními
rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
 Se všemi bezpečnostními prvky
 Připravený k okamžitému zapojení

Airprofi 503/50

Airprofi 503/100

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airprofi 401/50
2018410
21 690 Kč

Airprofi 403/50
2018430
21 690 Kč

Airprofi 503/50
2018530
24 590 Kč

Airprofi 503/100
2018531
25 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického výkonu LwA **

HOS
365 l/min
266 l/min
10 bar
50 l
2/1
1 375 ot/min
2,2 kW / 230 V ***
56 kg
810 × 430 × 790
96 dB(A)

HOS
390 l/min
285 l/min
10 bar
50 l
2/1
1 360 ot/min
2,2 kW / 400 V
56 kg
810 × 430 × 790
96 dB(A)

HOS
510 l/min
400 l/min
10 bar
50 l
2/1
1 310 ot/min
3 kW / 400 V
66 kg
860 × 440 × 880
95 dB(A)

HOS
510 l/min
400 l/min
10 bar
100 l
2/1
1 310 ot/min
3 kW / 400 V
76 kg
1 275 × 480 × 925
93 dB(A)

*Popis kompresních systémů viz strana 16 **Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES) ***Pro zapojení kompresoru je požadovaný jistič 16 A (C).
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Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou
 Dva samostatné blokovací
systémy pro zajištění max.
bezpečnosti práce
 Nedochází k natahování
hadicového vedení jako
u klasických rychlospojek

Airprofi 853/200
 Tlaková nádoba 200 l

13 bar

15 bar

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airprofi 703/100
2018731
35 690 Kč

Airprofi 853/100 ***
2018831
37 390 Kč

Airprofi 853/200 ***
2018832
40 990 Kč

Airprofi 703/75/13
2018734
37 290 Kč

Airprofi 703/100/15
2018735
37 790 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického výkonu LwA **

HOS
650 l/min
520 l/min
10 bar
100 l
2/2
950 ot/min
4 kW / 400 V
99 kg
1 275 × 480 × 1 015
93 dB(A)

HOS
850 l/min
680 l/min
10 bar
100 l
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V
112 kg
1 275 × 480 × 1 015
95 dB(A)

HOS
850 l/min
680 l/min
10 bar
200 l
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V
139 kg
1 190 × 680 × 1 150
95 dB(A)

HOS
575 l/min
460 l/min
13 bar
75 l
2/2
850 ot/min
4 kW / 400 V
103 kg
1 020 × 440 × 1 015
93 dB(A)

HOS
575 l/min
460 l/min
13 (15) bar
100 l
2/2
850 ot/min
4 kW / 400 V
109 kg
1 275 × 480 × 1 015
94 dB(A)

Rozvody stlačeného vzduchu

Airprofi 703/75/13

 Regulátor
R
tlaku s filtrem pro
plynulé nastavení pracovního
p
tlaku při současném
odlučování nečistot, oleje
o
a kondenzátu
D
Dva manometry ukazují tlak
v nádobě a pracovní tlak
 Tři odběrná místa stlačeného
vzduchu pro filtrovaný stlačený
vzduch, filtrovaný a olejovaný
sstlačený vzduch a přímý výstup
nefiltrovaného stlačeného
n
vzduchu z tlakové nádoby
 Odběr vzduchu přes komfortní
bezpečnostní rychlospojky
b
 Se značkovým tlakovým
spínačem CONDOR

Šroubové kompresory

 Profesionální kompresory s maximálním tlakem 13,
popř. 15 bar
 Vypínací tlak 13 bar je běžně používaný v praxi

Příslušenství tlakových stanic

 Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení
kompresoru a zajišťuje klidný chod bez vibrací,
který je zárukou dlouhé životnosti
 Přídavný mezichladič pro dodatečné chlazení

Bezpečnostní spojky ovládané jednou rukou podle DIN EN 983 sériově instalované firmou AIRCRAFT
jako prvním výrobcem.

Úprava stlačeného vzduchu

Airprofi 703/75/13 a 703/100/15
maximální tlak 13 nebo 15 bar

*Popis kompresních systémů viz strana 16. **Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES). ***U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být dle místních nařízení nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.
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Pneunářadí

Airprofi 703/853 –
dvoustupňové kompresory

Pístové kompresory

Kompresory a pneunářadí

Systém na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu

Stacionární kompresory – stavebnicový princip centrálních systémů
zásobování stlačeným vzduchem
Stavebnicový princip umožňuje flexibilní sestavení
tlakového systému.

5

Hlavní výhody:
 Lze je individuálně přizpůsobit Vašim potřebám
 Lze realizovat centrální zásobování stlačeným
vzduchem s vysokým výkonem
 Lze realizovat systémy pro maximální zatížení
 Lze je kdykoliv rozšířit

11

8 9 10

1

4

2

7

3

6

Tlakový systém s pístovým kompresorem
1

Pístový kompresor (např. Silent, přístavný kompresor, atd.)
2 Odlučovač kondenzátu s automatickým
odvaděčem kondenzátu
3 Kondenzační sušička
4 Bypass
5 Tlaková nádoba
6 Automatický odvaděč kondenzátu
7 Separátor kondenzátu
8 Velmi jemný filtr
9 Nanofiltr
10 Filtr s aktivním uhlím
11 Programovatelný ventil

Přímo za pístový kompresor připojte odlučovač kondenzátu, který zajistí 99 % předběžného odlučování vody.
To ulehčí práci dále zapojeným zařízením.

44

Alternativně k modulové konstrukci nabízí
AIRCRAFT® kompletní tlakové systémy integrované na bezpečnostní základové paletě.
Ideální pro provozy s omezenými prostory
a v případech, kdy se předpokládá častá
manipulace.

Odlučování 99 % kondenzátu

Pístové kompresory

Kompresory a pneunářadí

11

3
9 10

Hlavní výhody:
 Menší zatížení připojených zařízení
 V důsledku nižší spotřeba energie
 Vyšší kvalita stlačeného vzduchu
 Minimální pokles tlaku

8

1
2
7

5

12

Úprava stlačeného vzduchu

4

Tlakový systém se šroubovým kompresorem
Šroubový kompresor
Odlučovač kondenzátu s automatickým
odvaděčem kondenzátu
3 Tlaková nádoba
4 Automatický odvaděč kondenzátu
5 Separátor kondenzátu
6 Jemný filtr
7 Kondenzační sušička
8 Bypass
9 Nanofiltr
10 Filtr s aktivním uhlím
11 Programovatelný ventil
12 Kompresor pro vykrytí spotřeby ve špičce

Z tlakové nádoby poté vzduch jde přes jemný
filtr (6) do kondenzační sušičky (7). Dle
potřeby můžete nainstalovat i nanofiltr (8)
pro filtraci jemnějších částic a filtr s aktivním uhlím (9) pro filtraci olejových výparů
a pachů.

Přímo za šroubový kompresor (1) připojte
odlučovač kondenzátu (2), který zajistí 99 %
předběžného odlučování vody.

Pokud chcete poradit s plánováním požadovaného systému, neváhejte se na nás
obrátit.

Pro vykrytí špičkové spotřeby lze v jednom
systému kombinovat šroubové i pístové
kompresory.

Rozvody stlačeného vzduchu

1
2

Příslušenství tlakových stanic

Šroubové kompresory

6
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Pneunářadí

Stlačený vzduch poté přechází do tlakové
nádoby (3), která je vybavena automatickým
odvaděčem kondenzátu (4).

Stacionární kompresory – 10 bar

Náš tip!
Stlačujte vzduch pouze na takový tlak, který opravdu
potřebujete, každý další „bar“ znamená o 6 – 8 %
vyšší spotřebu energie.
Pístové kompresory jsou úspornější než šroubové
kompresory při nižší a kolísávé spotřebě stlačeného
vzduchu. Pístové kompresory pracují v přerušovaném
režimu a nemají volnoběh.

K

Upozornění!
Pístové kompresory s výkonem vyšším než 5,5 kW
musí provozovatel zkontrolovat, zda není potřeba
použít spínač hvězda-trojúhelník a automatické
řízení zapínání.

= s kondenzační sušičkou

KK = s kondenzační sušičkou, odvaděčem kondenzátu,
separátorem kondenzátu a odlučovačem kondenzátu

Stacionární kompresory – 10 bar

Kompresory a pneunářadí

 Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím
momentem je chráněný motorovým jističem
před přehřátím a přetížením
 Všechny modely mají fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
 Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
 Tlaková nádoba je vybavena pojistným ventilem, manometrem a vypouštěcím ventilem
kondenzátu
 Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění

 Se všemi bezpečnostními prvky
 Připravený k okamžitému zapojení
 Stabilní kovová ochranná klec řemenového
pohonu
 Včetně silentbloků

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airstar 703/270/10 H
2028753
37 990 Kč

Airstar 703/270/10 V
2028752
43 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon 6 – 10 bar
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického tlaku LPA **
Vývod vzduchu

HOS
650 l/min
520 l/min
10 bar
270 l
2/2
950 ot/min
4 kW / 400 V
160 kg
1 950 × 600 × 1 250
80 dB(A)
3/4"

HOS
650 l/min
520 l/min
10 bar
270 l
2/2
950 ot/min
4 kW / 400 V
160 kg
720 × 720 × 1 770
80 dB(A)
3/4"

Rozvody stlačeného vzduchu

Airstar 703/270/10 V
Obrázek ukazuje rozsah dodávky.

*Popis kompresních systémů viz strana 16. **Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13.
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Pneunářadí

Airstar 703/270/10 H
Obrázek ukazuje rozsah dodávky.

Úprava stlačeného vzduchu

Příslušenství tlakových stanic

Šroubové kompresory

 Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení kompresoru a zajišťuje klidný
chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé
životnosti
 Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu
zajišťují optimální chlazení kompresoru
 Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami a mezichladič zajišťují nízkou vstupní
teplotu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu

Pístové kompresory

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí
klínového řemene a dvouválcového vysoce výkonného agregátu ze šedé litiny.

Stacionární kompresory se stojící tlakovou nádobou
Řada Airprofi V – stacionární kompresory se stojící nádobou o objemu 270 l a tlakem
10 nebo 15 bar. Maximální výkon na minimálním prostoru.
 Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný
agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje
opotřebení kompresoru a zajišťuje klidný chod
bez vibrací
 Dva chladiče zajišťují nízkou vstupní teplotu
vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu
kondenzátu
 Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení
kompresoru

 Plně automatické zapínání a vypínání
 Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým
jističem před přehřátím a přetížením
 Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
 Tří místa odběru stlačeného vzduchu na tlakové nádobě

 Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková
nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
 Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
 Připravený k připojení se všemi armaturami
 Od 7,5 kW sériově vybavený automatickým
spínačem hvězda-trojúhelník

Kompresory řady V –
součást dodávky
Odlehčovací ventil
Silentbloky
Automatický spínač hvězda-trojúhelník u modelů
s motorem 7,5 kW

Kompresory řady VK –
součást dodávky
Jemný filtr
Kondenzační sušička
Odlehčovací ventil
Bezpečnostní paleta
Automatický spínač hvězda-trojúhelník u modelů
s motorem 7,5 kW

Airprofi 853/270 VK
 Včetně bezpečnostní
palety.

Airprofi 853/270 V
 Včetně silentbloků.

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH
Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH
Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airprofi 703/270/10 V
2024712
49 990 Kč
Airprofi 703/270/10 VK
2024712K
93 990 Kč
Airprofi 703/270/10 VKK
2024712KK
104 990 Kč

Airprofi 853/270/10 V
2024812
52 990 Kč
Airprofi 853/270/10 VK
2024812K
95 990 Kč
Airprofi 853/270/10 VKK
2024812KK
109 990 Kč

Airprofi 1003/270/10 V
2024912
61 990 Kč
Airprofi 1003/270/10 VK
2024912K
107 990 Kč
Airprofi 1003/270/10 VKK
2024912KK
118 990 Kč

Airprofi 1253/270/10 V
2025012
75 990 Kč
Airprofi 1253/270/10 VK
2025012K
121 990 Kč
Airprofi 1253/270/10 VKK
2025012KK
132 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon 6 – 10 bar
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d×š×v) v mm**
Hl. akustického tlaku LPA***
Vývod vzduchu

HOS
650 l/min
520 l/min
10 bar
270 l
2/2
950 ot/min
4 kW / 400 V
160 kg
780 × 710 × 1 870
83 dB(A)
3/4"

HOS
850 l/min
680 l/min
10 bar
270 l
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V****
170 kg
780 × 710 × 1 870
83 dB(A)
3/4"

HOS
960 l/min
750 l/min
10 bar
270 l
2/2
1 060 ot/min
5,5 kW / 400 V****
160 kg
850 × 710 × 1 950
82 dB(A)
3/4"

HOS
1 200 l/min
900 l/min
10 bar
270 l
2/2
1 220 ot/min
7,5 kW / 400 V ****
160 kg
850 × 710 × 1 950
82 dB(A)
3/4"

* Popis kompresních systémů viz strana 16. ** Rozměry základního modelu. *** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T
13. **** U kompresorů s výkonem nad 5,5 kW může být dle místních nařízení nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.
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Kompresory a pneunářadí

Airprofi 853/270 VKK
Maximální vybavení
na malém prostoru
Provedení VKK umožňuje kompletní
výrobu a úpravu stlačeného vzduchu
na cca 1 m². Kompresor se dodává
včetně bezpečnostní palety.
15 bar
Airprofi 703/270/15 V
2024752
54 990 Kč
Airprofi 703/270/15 VK
2024752K
98 990 Kč
Airprofi 703/270/15 VKK
2024752KK
109 990 Kč

HOS
575 l/min
460 l/min
13 (15) bar
270 l
2/2
850 ot/min
4 kW / 400 V
190 kg
745 × 620 × 1 860
83 dB(A)
3/4"

15 bar
Airprofi 753/270/15 V
2024852
64 990 Kč
Airprofi 753/270/15 VK
2024852K
108 990 Kč
Airprofi 753/270/15 VKK
2024852KK
119 990 Kč

HOS
750 l/min
525 l/min
13 (15) bar
270 l
2/2
785 ot/min
5,5 kW / 400 V****
190 kg
850 × 710 × 1 950
82 dB(A)
3/4"

Příslušenství tlakových stanic

Kompresory řady VKK –
součást dodávky
Jemný filtr
Kondenzační sušička
Separátor kondenzátu pro
oddělení vody a oleje
Automatický odvaděč kondenzátu
Odlehčovací ventil
Bezpečnostní paleta
Automatický spínač hvězda-trojúhelník u modelů s motorem 7,5 kW

 “VK” verze je standardně vybavena
kondenzační sušičkou s vestavěným
automatickým odvaděčem kondenzátu.
 Tlakový rosný bod 5 °C, okolní teplota
25 °C, atmosférický rosný bod -22 °C
 Jemný filtr na obrázku se standardně
dodává pouze k verzi „VKK“

 Dvoustupňový a dvouválcový
vysoce výkonný agregát
s válcovým blokem z šedé litiny
zaručuje klidný chod a dlouhou
životnost
 Velké kolo ventilátoru pro
optimální chlazení kompresoru
 Nízké otáčky poskytují vysokou
účinnost a snižují opotřebení
 Mezichladič a přídavný chladič
zajišťují nízkou vstupní teplotu
vzduchu do tlakové nádoby
a snižují tak tvorbu kondenzátu
 Pružné pancéřové vedení
s tepelnou ochranou je odolné
proti vibracím a má tak dlouhou
životnost

Úprava stlačeného vzduchu

 Jemný filtr pro odlučování
kondenzátu a pevných
nečistot s částicemi do 25 μm.
 Kvalita stlačeného vzduchu
dle ISO 8573-1
 Lze použít jako filtr před
kondenzační sušičku

Rozvody stlačeného vzduchu

 Separátor kondenzátu WOS 1
pro oddělení vody a oleje

 U kompresorů s výkonem
7,5 a 11 kW je součástí dodávky
automatický spínač hvězdatrojúhelník a počítadlo
provozních hodin.

Příslušenství
Silentblok s jednostranným závitem 100 × 38 mm / M10
Silentblok s oboustranným závitem
70 × 38 mm / 2×M10 (pro SSP)
Bezpečnostní paleta SSP 1 200 × 800 × 140 mm
Automatický spínač hvězda-trojúhelník s počítadlem
provozních hodin

Obj. číslo
2505640
2505650

Cena bez DPH
349 Kč
379 Kč

2030103
2506010

5 990 Kč
15 990 Kč
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Pneunářadí

 Automatický odvaděč
kondenzátu na tlakové nádobě
 Díky řízení výšky hladiny
nedochází ke zbytečné ztrátě
tlaku

Šroubové kompresory

Pístové kompresory

Příslušenství

Stacionární kompresory – 10 bar
Řada Airprofi H 10 bar – stacionární kompresory s ležící nádobou pro vysokou spotřebu
stlačeného vzduchu.
 Dvoustupňový a dvou- popř. čtyřválcový vysoce
výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
 Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení
kompresoru
 Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou
vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby
a snižují tak tvorbu kondenzátu

 Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým
jističem před přehřátím a přetížením
 Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková
nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
 Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
 Připravený k připojení se všemi armaturami

 Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
 Od 7,5 kW sériově vybavený automatickým spínačem hvězda-trojúhelník

Ai
fi 8
/
/ H
Airprofi
853/200/10
 Dvouválcový agregát
 Tlaková nádoba o objemu 200 l

Airprofi 853/100/10 H
 S tlakovou nádobou o objemu
100 l pro úsporu místa
 S kvalitní rychlospojkou, značkovým tlakovým spínačem CONDOR
a silentbloky

/10 H
Airprofi 853/270/10
 Dvouválcový agregát
gregát
 Tlaková nádoba
ba o objemu 270 l

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airprofi 703/100/10 H
2022273
33 990 Kč

Airprofi 853/100/10 H Airprofi 853/200/10 H
2022283
2022284
35 990 Kč
39 990 Kč

Airprofi 703/270/10 H
2025712
49 990 Kč

Airprofi 853/270/10 H
2025812
54 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon 6-10 bar
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru***
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického tlaku LPA**
Vývod vzduchu

HOS
650 l/min
520 l/min
10 bar
100 l
2/2
950 ot/min
4 kW / 400 V
98 kg
1 120 × 460 × 960
83 dB(A)
1/2’’

HOS
850 l/min
680 l/min
10 bar
100 l
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V***
110 kg
1 120 × 460 × 960
83 dB(A)
1/2’’

HOS
650 l/min
520 l/min
10 bar
270 l
2/2
950 ot/min
4 kW / 400 V
180 kg
1 190 × 600 × 1250
83 dB(A)
3/4’’

HOS
850 l/min
680 l/min
10 bar
270 l
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V***
195 kg
1 150 × 600 × 1 240
83 dB(A)
3/4’’

HOS
850 l/min
680 l/min
10 bar
200 l
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V***
122 kg
1 150 × 460 × 1150
83 dB(A)
1/2’’

* Popis kompresních systémů viz strana 16. ** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13. *** U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být dle místních nařízení
nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.
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Kompresory a pneunářadí

 S vysoce kvalitním sacím
filtrem od modelu Airprofi
1003/500/10 H

 U kompresorů s výkonem
7,5 a 11 kW je součástí dodávky
automatický spínač hvězda-trojúhelník a počítadlo provozních hodin.

Airprofi 1283/500/10 H
Čtyřválcový agregát na
a tlakové
nádobě o objemu 500 l.

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airprofi 853/500/10 H
2025815
59 990 Kč

Airprofi 1003/500/10 H
2025915
69 990 Kč

Airprofi 1253/500/10 H
2026015
81 990 Kč

Airprofi 1283/500/10 H
2027055
123 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon 6 – 10 bar
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru***
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustic. tlaku LPA**
Vývod vzduchu

HOS
850 l/min
680 l/min
10 bar
500 l
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V***
235 kg
2 020 × 570 × 1 300
83 dB(A)
3/4’’

HOS
950 l/min
750 l/min
10 bar
500 l
2/2
960 ot/min
5,5 kW / 400 V***
245 kg
2 020 × 570 × 1 340
82 dB(A)
3/4’’

HOS
1 200 l/min
900 l/min
10 bar
500 l
2/2
1 220 ot/min
7,5 kW / 400 V
245 kg
2 020 × 570 × 1 340
82 dB(A)
3/4’’

HOS
1 270 l/min
914 l/min
10 bar
500 l
4/2
870 ot/min
7,5 kW / 400 V
320 kg
2 020 × 570 × 1 400
86 dB(A)
3/4"

Rozvody stlačeného vzduchu

Kompresory Airpfrofi H –
součást dodávky
Odlehčovací ventil
Silentbloky
Automatický spínač hvězda-trojúhelník s počítadlem provozních
hodin o modelů 7,5 a 11 kW

Úprava stlačeného vzduchu

Airprofi 1003/500/10 H
 Tlaková nádoba o objemu 500 l pro
maximální množství stlačeného vzduchu

Šroubové kompresory

 Jemný filtr pro odlučování
kondenzátu a pevných
konde
nečistot s částicemi do 25 μm
nečist
 Kvalit
Kvalita stlačeného vzduchu
dle IS
ISO 8573-1
 Lze po
použít jako filtr před
kondenzační sušičku
konde

Příslušenství tlakových stanic

 Separátor kondenzátu WOS 1
pro oddělení vody a oleje

* Popis kompresních systémů viz strana 16. ** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13. *** U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být dle místních nařízení
nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.
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Pneunářadí

 Automatický odvaděč
kondenzátu na tlakové nádobě
 Žádné zbytečné ztráty tlaku

Pístové kompresory

Příslušenství

Řada Airprofi 15 H – stacionární kompresory s ležící tlakovou nádobou
a s provozním tlakem 13 a 15 bar.
 Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný
agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje
opotřebení a zajišťuje klidný chod bez vibrací
 Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení
kompresoru
 Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou
vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby
a snižují tak tvorbu kondenzátu

 Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým
jističem před přehřátím a přetížením
 Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
 Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková
nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
 Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
 Připravený k připojení se všemi armaturami

Airprofi 703/75/13 H
 Tlaková nádoba 75 l
 Profesionální kompresor
s pracovním tlakem 13 bar

Airprofi 1103/500/15 H
Čtyřválcový agregát na tlakové
nádobě o objemu 500 l.

Kompresory Airprofi H –
součást dodávky
Bezpečnostní rychlospojka
u modelu 703/75/13 H
Odlehčovací ventil
Silentbloky
Automatický spínač hvězda-trojúhelník s počítadlem provozních
hodin o modelů 7,5 kW

Airprofi 903/500/155 H
 Tlaková nádoba 500 l

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airprofi 703/75/13 H
2022275
34 990 Kč

Airprofi 703/270/15 H
2025752
52 990 Kč

Airprofi 753/270/15 H
2025852
65 990 Kč

Airprofi 903/500/15 H
2025955
86 990 Kč

Airprofi 1103/500/15 H
2027155
125 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon
Maximální tlak***
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického tlaku LPA**
Vývod vzduchu

HOS
575 l/min
460 l/min
13 bar
75 l
2/2
850 ot/min
4 kW / 400 V
103 kg
850 × 460 × 960
79 dB(A)
3/4"

HOS
575 l/min
460 l/min
13 (15) bar***
270 l
2/2
850 ot/min
4 kW / 400 V
210 kg
1 190 × 600 × 1 250
83 dB(A)
3/4’’

HOS
750 l/min
525 l/min
13 (15) bar***
270 l
2/2
785 ot/min
5,5 kW / 400 V****
215 kg
1 190 × 600 × 1 320
82 dB(A)
3/4’’

HOS
1 030 l/min
765 l/min
13 (15) bar***
500 l
2/2
1 050 ot/min
7,5 kW / 400 V
300 kg
2 020 × 570 × 1 340
82 dB(A)
3/4"

HOS
1 065 l/min
790 l/min
13 (15) bar***
500 l
4/2
720 ot/min
7,5 kW / 400 V
350 kg
2 020 × 570 × 1 400
86 dB(A)
3/4"

*Popis kompresních systémů viz strana 16. **Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13. ***Vypínací tlak je z výroby nastaven na 13 bar, max. tlak lze nastavit
na 15 bar na tlakovém spínači. ****U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být dle místních nařízení nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.
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Stacionární kompresory se zdvojenými agregáty

Kompresory a pneunářadí

 Pružné pancéřované vedení
s tepelnou ochranou odolné
proti vibracím

Hlavní výhody:
 Dostatečné zásobení vzduchem i při
velkém kolísání spotřeby vzduchu
 Dodávka vzduchu i v případě poruchy
jednoho agregátu
 Řídící jednotka je součástí dodávky

Příslušenství tlakových stanic

 Dva dvoustupňové a dvouválcové vysoce
výkonné agregáty
 Šetří místo díky dvěma agregátům na jedné
tlakové nádobě, ideální pro použití v omezeném prostoru

* Nelze objednat dodatečně, pouze při objednání nového kompresoru.

15 bar
Typ

Cena bez DPH
24 990 Kč

15 bar

Objednací číslo
Cena bez DPH

Airprofi Tandem
703/500/10 H
2026715
101 990 Kč

Airprofi Tandem
1003/500/10 H
2026915
124 990 Kč

Airprofi Tandem
703/500/15 H
2026755
107 990 Kč

Airprofi Tandem
753/500/15 H
2026855
129 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon 6 – 10 bar
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického tlaku LP**
Vývod vzduchu

HOS
2 × 650 l/min
2 × 520 l/min
10 bar
500 l
2 × 2/2
950 ot/min
2 × 4 kW
280 kg
2 020 × 570 × 1 300
83 dB(A)
3/4"

HOS
2 × 960 l/min
2 × 750 l/min
10 bar
500 l
2 × 2/2
1 060 ot/min
2 × 5,5 kW***
300 kg
2 020 × 570 × 1 340
82 dB(A)
3/4"

HOS
2 × 575 l/min
2 × 460 l/min
13 (15) bar
500 l
2 × 2/2
850 ot/min
2 × 4 kW / 400 V
310 kg
1 950 × 600 × 1 295
83 dB(A)
3/4"

HOS
2 × 750 l/min
2 × 525 l/min
13 (15) bar
500 l
2 × 2/2
785 ot/min
2 × 5,5 kW / 400 V***
320 kg
2 020 × 570 × 1 340
83 dB(A)
3/4"

Rozvody stlačeného vzduchu

Airprofi Tandem 703/500/10 H

Obj. číslo
2506021

Úprava stlačeného vzduchu

Kompresory Airprofi Tandem H –
součást dodávky
Odlehčovací ventil
Silentbloky
Řídící jednotka

Volitelné příslušenství
Název
Volitelná řídící jednotka pro
Airprofi Tandem*

Šroubové kompresory

 Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou
odolné proti vibracím
 Připravený k připojení se všemi armaturami
 Řídící jednotka zajišťuje stejnou dobu provozu obou
agregátů - při údržbě jednoho agregátu lze kompresor
pohánět druhým agregátem

* Popis kompresních systémů viz strana 16. ** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13. *** U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být dle místních nařízení nutné použít spínač hvězdatrojúhelník.
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Pneunářadí

 Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
 Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak
tvorbu kondenzátu
 Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem
před přehřátím a přetížením
 Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba,
záruka 15 let proti prorezavění

Pístové kompresory

Řada Airprofi Tandem – stacionární kompresory s ležící tlakovou nádobou
a dvěma agregáty pro dostatečnou rezervu při velkých výkyvech spotřeby.

Stacionární přídavné kompresory

Kompresory a pneunářadí

Řada Airprofi BK – ekonomicky výhodné zajištění dodatečné
dodávky stlačeného vzduchu.
 Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení
a zajišťuje klidný chod bez vibrací
 Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
 Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou
vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu

 Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
 Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková
nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
 Připravený k připojení se všemi armaturami

 Vysoce výkonný agregát
s válcovým blokem z šedé
litiny a nízkými otáčkami
 Přídavný chladič s velkými
chladicími lamelami zajišťuje
nízkou vstupní teplotu do
tlakové nádoby a snižuje tak
tvorbu kondenzátu
 Pružné pancéřované vedení
s tepelnou ochranou odolné
proti vibracím

Airprofi BK 703/13/10

Použití přídavných kompresorů:
 Při nedostatečném výkonu stávajících zařízení
 Je-li nutno pokrýt špičkové odběry
 Je-li nutno zaručit 100% dodávku stlačeného vzduchu
 Pokud by staré zařízení vyžadovalo drahé opravy

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airprofi BK 703/13/10
2029711
36 690 Kč

Airprofi BK 1003/13/10
2029911
46 990 Kč

Airprofi BK 703/13/15
2029751
36 690 Kč

Airprofi BK 753/13/15
2029851
46 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon 6-10 bar
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického tlaku LPA**
Vývod vzduchu

HOS
650 l/min
520 l/min
10 bar
13 l
2/2
950 ot/min
4 kW / 400 V
55 kg
685 × 745 × 675
83 dB(A)
3/4’’

HOS
960 l/min
750 l/min
10 bar
13 l
2/2
1 060 ot/min
5,5 kW***/ 400 V
80 kg
685 × 790 × 745
83 dB(A)
3/4’’

HOS
575 l/min
460 l/min
13 (15) bar
13 l
2/2
850 ot/min
4 kW / 400 V
55 kg
685 × 745 × 675
83 dB(A)
3/4’’

HOS
750 l/min
525 l/min
13 (15) bar
13 l
2/2
785 ot/min
5,5 kW / 400 V***
75 kg
685 × 790 × 745
82 dB(A)
3/4’’

* Popis kompresních systémů viz strana 16.
** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13.
*** U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být dle místních nařízení nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.
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Řada Airprofi Silent

Odhlučněné kompresory Silent
Airprofi 321/100 Silent – pojízdný kompresor v odhlučněném provedení.
Ideální pro instalaci přímo na pracovišti.
 Úpravná jednotka je spojena
pouze pevnými šroubovými spoji,
žádná hadicová spojení
 Pomocí kvalitního regulátoru
tlaku s filtrem lze plynule nastavit
pracovní tlak při současném
odlučování nečistot, oleje
a kondenzátu
 Dva velké manometry ukazují tlak
v nádobě a pracovní tlak

 Tři odběrná místa stlačeného
vzduchu pro filtrovaný stlačený
vzduch, filtrovaný a olejovaný
stlačený vzduch a přímý výstup
nefiltrovaného stlačeného
vzduchu z tlakové nádoby
pomocí kvalitní bezpečnostní
rychlospojky a kvalitního
kulového ventilu
 Se značkovým tlakovým
spínačem CONDOR

 Odhlučňovací kryt Silent
 Ideální pro instalaci přímo na
pracovišti

 Ergonomicky tvarované
prodloužené držadlo
umožňuje pohodlnou
přepravu kompresoru
 Gumová rukojeť
zabraňuje prokluzování

Airprofi 321/100 OF Silent
 Bezolejový kompresní systém HDS
 Pro náročné trvalé použití, kdy je
zapotřebí čistý stlačený vzduch bez
oleje
 Chromovaný válec s velmi hladkým
povrchem snižuje tření na absolutní
minimum
 Vysoce výkonný pístní kroužek ze
speciální směsi grafitu, teflonu
a karbonu s velmi dlouhou životností

 Pružné pancéřované
vedení s tepelnou
ochranou odolné
proti vibracím

 Tlaková nádoba je vybavena
kulovým ventilem pro přímý
výstup stlačeného vzduchu
Airprofi 321/100 OF Silent

Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou
dle DIN EN 983.

 Standardně vybavený dvěma
jednoručními bezpečnostními
rychlospojkami dle DIN EN 983
 Použitím odvzdušňovací
technologie se dvěma oddělenými
blokovacími systémy je dosažena
vyšší bezpečnost práce
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 Stabilní řiditelný podvozek
s parkovací brzdou ve spojení
s velkými koly z PU pěny zabraňující
defektu umožňují pohodlnou
přepravu bez nutnosti kompresor
nadzvedávat

 Vysoce kvalitní tlaková nádoba s vnějším
i vnitřním žárovým pozinkováním
 15 let záruka proti prorezavění tlakové nádoby

Kompresory a pneunářadí

 Vybavený regulátorem tlaku s filtrem, manometrem a tlakovým spínačem CONDOR
 Připravený k připojení se všemi armaturami
 Plně automatické zapínání a vypínání
 Odběr vzduchu pomocí kvalitních bezpečnostních rychlospojek
 Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak

 Tlaková nádoba vybavena pojistným ventilem,
manometrem a vypouštěcím ventilem kondenzátu
 Vysoce kvalitní tlaková nádoba s vnějším
i vnitřním žárovým pozinkováním, 15 let záruka
proti prorezavění
 Se všemi bezpečnostními prvky

 Snadné vypouštění
kondenzátu kulovým
ventilem
 Propracovaná konstrukce agregátu
 Dvouválcový V-agregát s jednostupňovou
kompresí
 Velmi nízké otáčky
 Přímé spojení zamezuje ztrátám mezi
motorem a kompresorem = vyšší plnící výkon
i trvanlivost

Úprava stlačeného vzduchu

 Odhlučňovací kryt Silent je vybavený
teplotou řízeným ventilátorem

Airprofi 321/100 OF Silent

Airprofi 321/100 OF Silent
2022310
59 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Maximální průtok
Plnící výkon 6 – 10 bar
Maximální tlak
Objem tlak. nádoby
Válce/Stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × h)
Hl. ak. tlaku LPA (4 m)**

HOS
310 l/min
240 l/min
10 bar
100 l
2/1
1 420 ot/min
2,2 kW/230 V
88 kg
1 275 × 480 × 930 mm
82 dB(A)

Bezolejový HDS
320 l/min
230 l/min
10 bar
100 l
2/1
1 420 ot/min
2,2 kW/230 V
96 kg
1 275 × 480 × 930 mm
82 dB(A)

* Popis kompresních systémů viz strana 16.
** Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES).
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Airprofi 321/100 Silent
2022300
55 990 Kč

Rozvody stlačeného vzduchu

Bezolejový
Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Příslušenství tlakových stanic

Šroubové kompresory

 S odhlučňovacím krytem Silent a nově vyvinutými vzduchovými filtry pro ještě tišší provoz
 Určený pro použití přímo na pracovišti, poblíž
kanceláří, atd.
 Mezichladič a přídavný chladič snižují tvorbu
kondenzátu
 Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým
jističem před přehřátím a přetížením

Pístové kompresory

Airprofi 321/100 Silent – pojízdný kompresor v odhlučněném provedení
s přímo spojeným dvouválcovým V-agregátem.

Odhlučněné kompresory Silent
Řada Airprofi Silent – stacionární kompresory v odhlučněném provedení.
Ideální pro instalaci přímo na pracovišti.
 Určený pro profesionální a průmyslové použití v tichém
pracovním prostředí
 Odhlučňovací kryt Silent
 Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s
velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení a zajišťuje
klidný chod bez vibrací
 Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
 Konstrukce umožňuje snadný servis kompresoru
 Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
 Mezichladič a přídavný chladič snižují tvorbu kondenzátu
 Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před
přehřátím a přetížením
 Napnutí řemene lze provést zvenčí
 Plně automatické zapínání a vypínání

 Se všemi bezpečnostními prvky
 Připravený k připojení se všemi armaturami
 U modelů 10 bar: od 7,5 kW sériově vybavený automatickým spínačem hvězda-trojúhelník
 U modelů 15 bar: od 5 kW sériově vybavený automatickým
spínačem hvězda-trojúhelník

2

1
3

Ovládací prvky
(1) Nouzový vypínač
(2) Hlavní vypínač
(3) Počítadlo provozních hodin
(4) Manometr

AIRPROFI 853/10 Silent –
součást dodávky
Motorschutz
Manometer
Ein-/Ausschalter
Betriebsstundenzähler
Elektrische Steuereinheit
Anlaufentlastung
Schwingelemente

4

Airprofi 853/10 Silent
 Dodávaný s motorovým jističem, manometrem, hlavním
vypínačem, počítadlem provozních hodin, elektrickou
řídící jednotkou, odlehčovacím ventilem a silentbloky

Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airprofi 853/10 Silent
2022801
65 990 Kč

Airprofi 853/270/10 H Silent
2022831
102 990 Kč

Airprofi 1003/10 Silent
2022850
107 990 Kč

Airprofi 1003/500/10 H Silent
2022860
146 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru***
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustic. tlaku LPA**
Vývod vzduchu

HOS
850 l/min
680 l/min
10 bar
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V ***
155 kg
790 × 790 × 720
67 dB(A)
3/4"

HOS
850 l/min
680 l/min
10 bar
270 l
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V ***
250 kg
1 690 × 790 × 1 410
67 dB(A)
3/4"

HOS
1 080 l/min
845 l/min
10 bar
2/2
1 100 ot/min
7,5 kW / 400 V
180 kg
930 × 790 × 830
73 dB(A)
3/4"

HOS
1 080 l/min
845 l/min
10 bar
500 l
2/2
1 100 ot/min
7,5 kW / 400 V
364 kg
2 020 × 790 × 1 610
73 dB(A)
3/4"

* Popis kompresních systémů viz strana 16. **Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13.
*** U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být dle místních nařízení nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.
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Kompresory a pneunářadí

Airprofi Silent
Pístové kompresory

Velmi tiché kompresory
– jen 67 dB(A)!

1

Šroubové kompresory

2
4

Příslušenství tlakových stanic

3

Kvalitu poznáte v detailech
(1) Vysoce kvalitní sací filtr

Úprava stlačeného vzduchu

(3) Lepší chlazení díky zvláštnímu
vedení vzduchu mezi motorem
a agregátem
(4) Mezichladič a přídavný chladič
s velkými chladícími lamelami zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu
do tlakové nádoby a omezují tak
vytváření kondenzátu

Typ Airprofi
Objednací číslo
Cena bez DPH

Airprofi 703/15 Silent
2022805
76 990 Kč

Airprofi 903/15 Silent
2022855
104 990 Kč

Airprofi 903/500/15 H Silent
2022865
144 990 Kč

Technická data
Kompresní systém*
Sací výkon
Plnicí výkon
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v) v mm
Hl. akustického tlaku LPA**
Vývod vzduchu

HOS
705 l/min
545 l/min
15 bar
2/2
1 045 ot/min
5,5 kW / 400 V ***
155 kg
790 × 790 × 720
70 dB(A)
3/4’’

HOS
900 l/min
675 l/min
15 bar
2/2
920 ot/min
7,5 kW / 400 V
180 kg
930 × 790 × 830
70 dB(A)
3/4’’

HOS
900 l/min
675 l/min
15 bar
500 l
2/2
920 ot/min
7,5 kW / 400 V
410 kg
2 020 × 790 × 1 610
70 dB(A)
3/4’’

4

Rozvody stlačeného vzduchu

Airprofi 853/270/10 H Silent
 Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka
15 let proti prorezavění
 Stacionární kompresory Silent jsou standardně dodávány
s tlakovým spínačem pro plně automatický provoz, ochranným
motorovým jističem, pojistným ventilem, manometrem,
odlehčovacím ventilem, zpětným ventilem, ventilem pro
vypouštění kondenzátu, kulovým ventilem a silentbloky

1

* Popis kompresních systémů viz strana 16. ** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13. *** U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být dle místních nařízení
nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.
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(2) Standardně dodávaný s kvalitním
tlakovým spínačem CONDOR

Šroubové kompresory

Vysoká úspora energie
Kvalitní díly v kombinaci s vysoce kvalitními šrouby
a účinnými motory IE3 zajišťují nízkou spotřebou
elektrického proudu a mimořádný výkon.
Mimo jiné mají IE3 motory nízké emise CO2: důležitá součást
ochrany životního prostředí.

Spolehlivost
Kontrola kvality a díly od světových výrobců zaručují dlouhou životnost strojů a nízké nároky na
údržbu.

Produktivita
Plug & Play
A-MICRO a A-PLUS kompresory jsou 100% zkontrolovány po
procesu výroby a jsou tak dodávány ve stavu, kdy je můžete
okamžitě zapojit a použít, což šetří čas a náklady na montáž.

Vysoký výkon je jednou z hlavních předností
našich výrobků.
Kompresory řady A-MICRO, A-PLUS a A-K-MAX
následují tuto tradici.

Kompaktní konstrukce
Nízká hlučnost
A-MICRO a A-PLUS kompresory jsou velmi tiché: díky použití
velmi účinných odhlučňovacích materiálů jsou tyto kompresory
vhodné pro instalaci na jakémkoliv pracovišti.

Kompaktní konstrukce umožňuje ustavení
kompresoru v blízkosti pracovní stanice.

Řady A-MICRO / A-PLUS / A-KMAX

Šroubové kompresory

Pístové kompresory

Inovace, kvalita a úspornost – naše nejvyšší cíle!

Kompresory se vyznačují rotory s optimalizovaným profilem
a vysokým výkonem. Celý výrobní proces probíhá v italském
výrobním závodě a zaručuje vysoký standard kvality díky použití
strojů nejnovější generace a přísným kontrolám kvality. Jedinečný
profil agregátů ReVerso (patentovaný firmou FINI) umožňuje pohon
jednotky přes hlavní i vedlejší rotor. Díky této jedinečné vlastnosti
lze splnit všechny potřeby při plánování a to jak z hlediska výkonu,
tak pohonu elektromotorem nebo spalovacím motorem.

Spolehlivá a efektivní řešení
Filozofie konstrukce spočívá ve zjednodušení strojních dílů.
Vždy volíme ta spolehlivá a efektivní řešení. Již více než 15 let
vyrábíme modely s koaxiálním, bezpřevodovým přímým pohonem
a tím maximalizujeme výkon a spolehlivost těchto šroubových
kompresorů. Při každém novém vývoji uplatňujeme tato vysoká
měřítka ohledně výkonu a spolehlivosti. Proto může AIRCRAFT®
uvést na trh řadu kompresorů s jedinečným přímým pohonem.

Příslušenství tlakových stanic
Úprava stlačeného vzduchu

Jedinečný ReVerso profil

Použití CAD systému při modelování umožňuje optimalizaci
sestavení jednotlivých dílů a posouzení jejich pevnosti. Obrábění
každého rotoru probíhá ve čtyřech krocích, které umožní dosažení
nejvyšší přesnosti provedení a opakovatelnosti. Díky této vysoké
konstrukční přesností sedí každý hlavní rotor ke každému
vedlejšímu.
Všechny díly podléhají výstupní kontrole kvality před tím, než se
dostanou na trh. Především agregáty jsou testovány jednou po
svém sestavení a podruhé po kompletaci celého kompresoru.
Výkon každého prvku je zapsán do databáze, čímž je umožněna
úplná zpětná dohledatelnost.

Rozvody stlačeného vzduchu

AIRCRAFT® úzce spolupracuje s renomovaným výrobcem
šroubových kompresorů FINI. FINI se zabývá výrobou šroubových
agregátů a všech důležitých komponentů pro šroubové kompresory
již více než 20 let. Celý výrobní proces probíhá v italském výrobním
závodě a zaručuje vysoký standard kvality díky použití strojů
nejnovější generace a přísným kontrolám kvality.
Tým vysoce specializovaných techniků se stará o neustálý vývoj,
kontrolu vyráběných agregátů a návrh nových dílů, které zajišťují
vysokou spolehlivost a flexibilitu použití. Několik různých
modelových řad a široký sortiment příslušenství (jako například
regulátor sání, vestavěný systém pro ventil minimálního tlaku,
olejový filtr) vedou k celosvětovému úspěchu výrobce a učinili
z něj jednoho z vedoucích hráčů na trhu s průmyslovým stlačeným
vzduchem.

Vysoká opakovatelná přesnost

Pneumatické nářadí

Kvalita již po dlouhé roky

A-MICRO a A-PLUS – šroubové kompresory s řemenovým pohonem a vstřikováním oleje

Náš CÍL: Efektivita, úspora energie, modularita
 Nové šroubové kompresory řady A-MICRO
a A-PLUS s řemenovým pohonem a vstřikováním oleje se vyznačují úsporou energie bez
výkonových kompromisů.
Modularita a flexibilita těchto výrobků nabízí

mnoho řešení, které odpovídají různým požadavkům jednotlivých uživatelů: s nebo bez tlakové nádoby, s nebo bez kondenzační sušičky,
s konstantními nebo variabilními otáčkami.

Proč právě šroubový kompresor Aircraft®?
 Snížení provozních nákladů.
 Moderní, kompaktní, robustní, spolehlivý
a výkonný šroubový kompresor.
 Zajištění zásobení stlačeným vzduchem
v trvalém provozu.

Agregát

 Zvýšení efektivity ve všech oblastech provozu
kompresoru.
 Šetření energie.

Řídicí jednotka

Moderní a přesná výroba agregátů bez kompromisů

Měnič

Úspora energie díky kompresorům s frekvenčním měničem

20 %

Úspora energie
ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ

 Plynulá regulace otáček motoru a tvorby stlačeného vzduchu
slouží k přesnému pokrytí aktuální spotřeby vzduchu.
 Vzduchový výkon lze nastavit v rozsahu 40 – 100 % maximálního
výkonu kompresoru.
 Konstantní a přesná regulace tlaku vzduchu, lze jej nastavit v rozmezí 6 až 10 bar (13 bar na vyžádání).
 Spotřeba energie je úměrná dodanému stlačenému vzduchu.

ÚSPORA

Použitím frekvenčního měniče, který dynamicky nastavuje hodnotu
napětí, frekvence a proudu motoru, můžete přizpůsobit stlačování
vzduchu skutečným nárokům na stlačený vzduch bez zbytečných
ztrát energie, přičemž vznikají pro uživatele následující výhody:

ENERGIE

s regulací otáček, které kombinují vysoký výkon
s řešením pro úsporu energie.
 Níže uvedená grafika ukazuje značné úspory
energie při použití kompresoru s variabilními
otáčkami.

VARIABILNÍ OTÁČKY

 V dnešní době je snižování spotřeby energie
celosvětovou výzvou díky důsledkům pro životní prostředí.
 Šroubové kompresory A-PLUS o výkonech 22,
37, 55 a 75 kW jsou také dostupné ve verzi

52 %

15 %

Energie

Investice

13 %
Servis

CELKOVÉ NÁKLADY

Přehled jednotlivých řad

Instalace na zem

62

S tlakovou nádobou

S tlakovou nádobou
a kondenzační sušičkou

Variabilní otáčky

Řídící systém EasyTRONIC

ETM II

Použitý ve všech modelech Micro (s řídícím systémem).
 Čtyři alarmy údržby (vzduchový filtr, olej, olejový filtr,
odlučovač oleje).
 Automatické nové zapnutí po výpadku napětí.
 Nastavitelná teplota spuštění ventilátoru.
 Nastavitelné dálkové zapnutí kompresoru.
 Kontrola zapojení fází.

Řídicí jednotka s multifunkčním, podsvíceným
displejem; alfanumerické menu. Na hlavní
obrazovce je zobrazeno:

Pracovní tlak (chod naprázdno / při zátěži)
Teplota oleje
Provozní hodiny (celkem a při zátěži)

LED kontrolka stavu kompresoru (Stand-by, chod
naprázdno, chod při zátěži)
Zbývající provozní doba do příští údržby

Šroubové kompresory

Pístové kompresory

Inteligentní řídící, ovládací a kontrolní systém.

ET IV

Příslušenství tlakových stanic

Použitý v modelech Plus o výkonu 18,5 až
75 kW a ve všech modelech K-MAX.
 Dálková kontrola (na vyžádání) GSM/
GPRS/Ethernet/WiFi-Modul (pro online stavv
kompresoru, dálkovou podporu, připojení
na PC, chytrý telefon nebo tablet, spojení mezi
sousedícími kompresory).

Úprava stlačeného vzduchu

Funkce Master/Slave
Lze propojit až čtyři kompresory pro rovnoměrné rozdělení pracovní
zátěže, přičemž můžete měnit tlak jednotlivých kompresorů v čase.
Podmínka: Všechny kompresory mají řídicí systém FININUAIR!

Řídicí jednotka s multifunkčním, podsvíceným displejem;
alfanumerické menu. Na hlavní obrazovce je zobrazeno:

Rozvody stlačeného vzduchu

Pracovní tlak (chod naprázdno / při zátěži)
Teplota oleje
Stav kompresoru (Stand-by, chod naprázdno, chod při zátěži)
Stav ventilátoru (ZAP/VYP)
Datum a čas
Zbývající provozní doba do příští údržby
Procento využití měniče

Běžné
kompresory

100 dB(A)
66 – 77 dB(A)
62 dB(A)
40 dB(A)

pouze 58 dB(A)

Pneumatické nářadí

120 dB(A)

A-MICRO 2,2 – 4 kW: Jednoduché, tiché a úsporné.

Řada MICRO je dostupná ve dvou provedeních:
- A-MICRO SE 2,2 – 4 kW: elektromechanický tlakový
spínač, s ochranou motoru.
Na ovládacím panelu je také manometr a počítadlo
provozních hodin. Snadná obsluha, bez chodu
naprázdno – značná úspora energie.
- A-MICRO 4 – 5,5 kW: spínač hvězda/trojúhelník,
elektronický řídicí systém ETM II.

A-MICRO SE 2.2 – 4.0

2,2 – 4 kW
K dispozici jsou následující možnosti:
- Kompresor instalovaný na zem
- Kompresor + tlaková nádoba
- Kompresor + tlaková nádoba + kondenzační sušička
(Objem tlakové nádoby: 200 litrů)

Agregát:
FS14

Řídicí jednotka:
Tlakový spínač

Konstantní otáčky 1 500 ot/min (při 230 V) a 3 000 ot/min (při 400 V)

64

A-MICRO 4 – 5,5 kW: Jednoduché, tiché a úsporné.

Velmi tichý
Kompaktní konstrukce
Nový systém kontroly směru otáčení
Nízké náklady na údržbu
Jednoduchá montáž i obsluha
Připravený k připojení

Šroubové kompresory

Kulový ventil (1)
Na tlakové nádobě je
namontovaný kulový
ventil pro bezproblémové
odvádění kondenzátu.
Snadná přeprava (2)
2
1

A-MICRO 4.0 – 5.5

4 – 5,5 kW

Úprava stlačeného vzduchu

K dispozici jsou následující možnosti:
- Kompresor instalovaný na zem
- Kompresor + tlaková nádoba
- Kompresor + tlaková nádoba + kondenzační sušička
(Objem tlakové nádoby: 270 nebo 500 litrů)

Příslušenství tlakových stanic










Rozvody stlačeného vzduchu

Agregát:
FS14

Řídicí jednotka:
ETM II

Konstantní otáčky 3 000 ot/min
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Pneumatické nářadí

Modul sušičky
(Provedení „K“): součástí
kompresoru je i kondenzační
sušička, připravené ihned
k použití, montáž není nutná.

Pístové kompresory

 Úspora energie!

2,2 – 4 kW

A-MICRO SE

Řada A-MICRO SE – šroubové kompresory s řemenovým pohonem a odhlučněnou skříní.
Určené pro trvalý provoz i při nižší spotřebě vzduchu.
 Kompaktní kompresor s řemenovým pohonem
 Zapínání pomocí tlakového spínače, úspora
energie oproti chodu naprázdno
 Hodí se především pro provozy se stabilní
spotřebou vzduchu, které potřebují kompaktní kompresor s tichým chodem a nízkými
provozními náklady
 Standardně dodávaná odhlučněná skříň
umožňuje ustavení kompresoru i v citlivých
provozech

 Intenzivní chlazení zajišťuje provozní bezpečnost a vysokou kvalitu vzduchu
 Ideální pro doplnění stávajících tlakových
stanic, např. pro pokrytí základní spotřeby
stlačeného vzduchu
 Dodávaný s tepelnou ochrannou motoru,
čidlem teploty oleje (max. 110 °C) a počítadlem provozních hodin

A-MICRO SE 4.0-10
 Obrázek bez předního krytu
 Optimální přístupnost a jednoduchá montáž i demontáž
všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis

Typ

Max. Dodávané Výkon
Napětí Hluk
tlak množství motoru
bar
l/min
kW
V
dB(A)*
A-MICRO SE - šroubové kompresory poháněné řemenem (instalace na zem)**
A-MICRO SE 2.2-10 M
10
240
2,2
230
58
A-MICRO SE 4.0-08 (IE3)
8
580
4
400
60
A-MICRO SE 4.0-10 (IE3)
10
485
A-MICRO SE - šroubové kompresory poháněné řemenem na tlakové nádobě
A-MICRO SE 2.2-10 M - 200
10
240
2,2
230
58
A-MICRO SE 4.0-08-200 (IE3) 8
580
4
400
60
A-MICRO SE 4.0-10-200 (IE3) 10
485

 Optimální přístupnost a jednoduchá montáž
i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje
údržbu i servis
 Dlouhodobá ochrana proti korozi díky žárovému pozinkování tlakové nádoby –
15 let záruka proti jejímu prorezavění

A-MICRO SE 4.0-08-200
 Dlouhodobá ochrana proti korozi díky
žárovému pozinkování tlakové nádoby –
15 let záruka proti jejímu prorezavění.

Rozměry
(d x š x v)
mm

Přípojka
G

Objem Hmotnost
nádoby
l
kg

580 × 480 × 760

½"

-

87
93
144
1440 × 510 × 1280 ½"

200

150

Obj.
číslo

2091004
2091602
2091604

83 990 Kč
78 990 Kč
78 990 Kč

2091014
2091612
2091614

96 990 Kč
107 990 Kč
107 990 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13 ** Při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby doporučujeme použít přepouštěcí ventil - viz příslušenství.
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Cena bez
DPH

 Vysoce kvalitní klínový řemen
s dlouhou životností zajišťuje
optimální přenos síly z motoru na agregát

Úprava stlačeného vzduchu

Příslušenství

Vozík pro A-MICRO
 Umožňuje snadnou přepravu
kompresoru
 Dostupný jako
volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství
Vozík pro šroubové kompresory řady MICRO SE
Přepouštěcí ventil (doporučujeme při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby)
Olej RotEnergy Plus 46: 3,25 kg / 3,75 l
Olej RotEnergy Plus 46: 16 kg / 18,5 l

Obj. číslo
2089905
2089910
0600000018
0600000007

Cena bez DPH

128 990 Kč
128 990 Kč

Cena bez DPH
7 990 Kč
11 190 Kč
3 190 Kč
13 490 Kč
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Pneumatické nářadí

Max. Dodávané Výkon
Napětí Hluk
Rozměry
Přípojka Objem
Hmotnost Obj. číslo
tlak
množství motoru
(d x š x v)
nádoby
bar
l/min
kW
dB(A)* mm
G
l
kg
A-MICRO SE - šroubové kompresory poháněné řemenem na tlakové nádobě s vestavěnou kondenzační sušičkou
A-MICRO SE
8
580
4
400
60
1440 x 510 x 1280 1/2"
200
180
2091652
4.0-08-200 K (IE3)
A-MICRO SE
10
485
4
400
60
1440 x 510 x 1280 1/2"
200
180
2091654
4.0-10-200 K (IE3)

Rozvody stlačeného vzduchu

A-MICRO SE 4.0-08-200 K (IE3)
 Na tlakové nádobě s vestavěnou
kondenzační sušičkou

Typ

Příslušenství tlakových stanic

Šroubové kompresory

 Intenzivní chlazení zajišťuje
provozní bezpečnost a vysokou kvalitu vzduchu
 Chod ventilátoru je díky unikátní konstrukci velmi tichý

Pístové kompresory

≤ 60 dB

4 – 5,5 kW

A-MICRO

Řada A-MICRO – šroubové kompresory s řemenovým pohonem a odhlučňovací skříní.
Určené pro trvalý provoz i při nižší spotřebě vzduchu.
 Kompaktní kompresor s řemenovým pohonem
 Řídicí systém ETM II včetně kontroly směru
otáčení
 Hodí se především pro provozy se stabilní
spotřebou vzduchu, které potřebují kompaktní
kompresor s tichým chodem a nízkými provozními náklady

 Standardně dodávaná odhlučňovací skříň
umožňuje ustavení kompresoru i v citlivých
provozech
 Intenzivní chlazení zajišťuje provozní bezpečnost a vysokou kvalitu vzduchu
 Ideální pro doplnění stávajících tlakových stanic, např. pro pokrytí základní spotřeby stlačeného vzduchu

 Dodávaný s tepelnou ochranou motoru, čidlem
teploty oleje (max. 110 °C) a počítadlem provozních hodin
 Optimální přístupnost a jednoduchá montáž
i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje
údržbu i servis
 Dlouhodobá ochrana proti korozi díky žárovému pozinkování tlakové nádoby – 15 let záruka
proti jejímu prorezavění

A-MICRO 4.0-10
 Optimální přístupnost a jednoduchá
montáž i demontáž všech důležitých dílů
usnadňuje údržbu i servis
A-MICRO 4.0-10 - 200

Typ

Max. Dodávané Výkon
Hluk
Rozměry (d x š x v)
tlak
množství
motoru
bar
l/min
kW
PS
dB(A)* mm
A-MICRO - šroubové kompresory poháněné řemenem (instalace na zem)**
A-MICRO 4.0-08 (IE3)
8
580
A-MICRO 4.0-10 (IE3)
10
485
4
5,5
60
580 × 480 × 760
A-MICRO 4.0-13 (IE3)
13
330
A-MICRO 5.5-08 (IE3)
8
720
A-MICRO 5.5-10 (IE3)
10
650
5,5
7,5
64
600 × 520 × 780
A-MICRO 5.5-13 (IE3)
13
485
A-MICRO - šroubové kompresory poháněné řemenem na tlakové nádobě
A-MICRO 4.0-08-200 (IE3) 8
580
4
5,5
60
1 440 × 510 × 1 280
A-MICRO 4.0-10-200 (IE3) 10
485
A-MICRO 5.5-08-270 (IE3) 8
720
5,5
7,5
64
1 560 × 570 × 1 390
A-MICRO 5.5-10-270 (IE3) 10
650

Přípojka
G

Objem
nádoby
l

Hmotnost

–
125

200

151

270

185

½"

2091602-S
2091604-S
2091606-S
2091802
2091804
2091806

95 990 Kč
95 990 Kč
95 990 Kč
110 990 Kč
110 990 Kč
110 990 Kč

2091612-S
2091614-S
2091822
2091824

125 990 Kč
125 990 Kč
140 990 Kč
140 990 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13 ** Při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby doporučujeme použít přepouštěcí ventil – viz příslušenství
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Cena bez DPH

kg

94
½"

Obj. číslo

 Vysoce kvalitní klínový řemen
s dlouhou životností zajišťuje
optimální přenos síly z motoru na agregát

Typ

Max. Dodávané Výkon
Hluk
Rozměry (d x š x v) Přípojka Objem
tlak
množství
nádoby
bar
l/min
kW PS
dB(A)* mm
G
l
A-MICRO - šroubové kompresory poháněné řemenem na tlakové nádobě s vestavěnou kondenzační sušičkou
A-MICRO 4.0-08-200 K (IE3) 8
580
4
5,5 60
1 440 x 510 x 1 280
200
A-MICRO 4.0-10-200 K (IE3) 10
485
½"
A-MICRO 5.5-08-270 K (IE3) 8
720
5,5 7,5
64
1 560 x 570 x 1 390
270
A-MICRO 5.5-10-270 K (IE3)
10
650

Volitelné příslušenství
Vozík pro šroubové kompresory řady MICRO SE
Přepouštěcí ventil (doporučujeme při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby)
Olej RotEnergy Plus 46: 3,25 kg / 3,75 l
Olej RotEnergy Plus 46: 16 kg / 18,5 l

Obj. číslo
2089905
2089910
0600000018
0600000007

Hmotnost Obj. číslo

Cena bez DPH

kg
181
215

2091652-S
2091654-S
2091862
2091864

144 990 Kč
144 990 Kč
162 990 Kč
162 990 Kč

Cena bez DPH
7 990 Kč
11 190 Kč
3 190 Kč
13 490 Kč
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Rozvody stlačeného vzduchu

Vozík pro A
A-MICRO
 Umožňu
Umožňuje
uj snadnou
přepravu
přeprav
vu kompresoru
 Dostupn
Dostupný
ný jako volitelné př
příslušenství
řís

Pneumatické nářadí

A-MICRO 4.0-08-200 K
 Dlouhodobá ochrana proti korozi díky
žárovému pozinkování tlakové nádoby 15 let záruka proti jejímu prorezavění

Úprava stlačeného vzduchu

Příslušenství

Příslušenství tlakových stanic

Šroubové kompresory

 Intenzivní chlazení zajišťuje
provozní bezpečnost a vysokou kvalitu vzduchu
 Chod ventilátoru je díky unikátní konstrukci velmi tichý

Pístové kompresory

≤ 64 dB

A-PLUS 7 – 22 kW: Nový design, vysoký výkon.
Nové A-PLUS šroubové kompresory o výkonu
7,5 až 75 kW jsou kompletně navrženy a vyrobeny
ﬁrmou Aircraft, aby pracovaly jako jeden celek
s maximální účinností.
Všechny důležité díly kompresoru jsou obráběny
inovativně řízenými stroji, což umožňuje plnou
kontrolu nad výrobním procesem a zajištění
celkové kvality kompresoru.

Termostatem řízený ventilátor přivádí proud
chladicího vzduchu k velkému výměníku tepla:
Tím je umožněný provoz kompresoru také za
extrémních teplotních podmínek.

 Úspora energie!

 Modul sušičky








Modely Plus 8, 11, 15, 18,5,
22, 31 a 38 s modulem
kondenzační sušičky (ES)
dodávají čistý, vysušený
vzduch, který zvyšuje
spolehlivost systému,
zamezuje nákladným
výpadkům v provozu
a zajišťuje kvalitu
výsledného produktu.

Velmi tichý
Kompaktní konstrukce
ukce
Vysoká účinnost.
Nízké otáčky.
Jednoduchá montáž i obsluha
Připravený k připojení

A-PLUS 8-11-15

A-PLUS 18.5-22

7,5 – 15 kW

18,5 – 22 kW

K dispozici jsou následující možnosti:
- Kompresor instalovaný na zem
- Kompresor + tlaková nádoba
- Kompresor + tlaková nádoba + kondenzační sušička
(Objem tlakové nádoby 270 nebo 500 litrů)

K dispozici jsou následující možnosti:
- Kompresor
- Kompresor + kondenzační sušička

Agregát:
FS26 TF

Agregát:
FS50TF

Řídicí jednotka:
ETM II

Řídicí jednotka:
ET IV

Konstantní otáčky

Konstantní nebo variabilní otáčky (A-PLUS 22 VS)
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A-PLUS 30 – 75 kW: Kvalita rozhoduje.

Pístové kompresory

Velmi tichý
Vysoce výkonný šroubový agregát
Snadný přístup pro běžnou údržbu
Nízké náklady na údržbu
Jednoduchá montáž i obsluha
Hrubý ﬁltr

30 – 37 kW

45 – 55 kW

55 – 75 kW

K dispozici jsou následující možnosti:
- Kompresor
- Kompresor + kondenzační sušička

K dispozici jsou následující možnosti:
- Kompresor

K dispozici jsou následující možnosti:
- Kompresor

Agregát:
FS100
FS130

Agregát:
FS130

Agregát:
FS250

Řídicí jednotka:
ET IV

Řídicí jednotka:
ET IV

Řídicí jednotka:
ET IV

Konstantní nebo variabilní otáčky
(A-PLUS 38 VS)

Konstantní otáčky

Konstantní nebo variabilní otáčky
(A-PLUS 56 VS a A-PLUS 75 VS)

Úprava stlačeného vzduchu

A-PLUS 56-75

Rozvody stlačeného vzduchu

A-PLUS 45-55
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Pneumatické nářadí

A-PLUS 31-38

Příslušenství tlakových stanic

Šroubové kompresory








7,5 – 11 – 15 kW

A-PLUS

Řada A-PLUS – šroubové kompresory s řemenovým pohonem pro trvalý provoz
a 100% zatížení – vysoká provozní bezpečnost.
 Zvukově izolovaný šroubový agregát s řemenovým pohonem (Poly V s vysokou odolností)
a systémem napínání
 Standardně dodávaný spínač hvězda-trojúhelník
 Standardně dodávaný s elektronickým řídicím
systémem ETMII s ovládáním tlakového senzoru, které zabrání přetížení motoru, snižuje
opotřebení a prodlužuje životnost kompresoru
 Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladící výkon při minimálním hluku

 Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje
mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby
držby
– údržbové upozornění se automaomaticky zobrazí na displeji po uplynutí
lynutí
daného intervalu
 Standardně dodávaná kontrola
a
směru otáčení zamezí případnému
nému
poškození při uvedení kompresoru
esoru
do provozu

A-PLUS 8-08
 Optimální přístupnost a jednoduchá montáž i demontáž
všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis

Typ

Max.
Dodávané Výkon Hluk*
Rozměry
tlak
množství motoru
(d × š × v)
bar
l/min
kW
dB(A)
mm
A-PLUS - šroubové kompresory poháněné řemenem (instalace na zem)**
A-PLUS 8-08 (IE3)
8
1 250
A-PLUS 8-10 (IE3)
10
1 000
7,5
68
A-PLUS 8-13 (IE3)
13
750
A-PLUS 11-08 (IE3)
8
1 650
A-PLUS 11-10 (IE3)
10
1 500
11
69
A-PLUS 11-13 (IE3)
13
1 100
800 × 700 × 980
A-PLUS 15-08 (IE3)
8
2 150
70
A-PLUS 15-10 (IE3)
10
1 850
A-PLUS 15-13 (IE3)
13
1 500
15
A-PLUS 16-08 (IE3)
8
2 350
A-PLUS 16-10 (IE3)
10
2 050
68
A-PLUS 16-13 (IE3)
13
1 750
A-PLUS - šroubové kompresory poháněné řemenem na tlakové nádobě
A-PLUS 8-08-270 (IE3)
8
1 250
A-PLUS 8-10-270 (IE3)
10
1 000
7,5
68
A-PLUS 8-13-270 (IE3)
13
750
1 550 × 700 × 1 510
A-PLUS 11-08-270 (IE3)
8
1 650
A-PLUS 11-10-270 (IE3)
10
1 500
11
69
A-PLUS 11-13-270 (IE3)
13
750
A-PLUS 8-08-500 (IE3)
8
1 250
A-PLUS 8-10-500 (IE3)
10
1 000
7,5
68
A-PLUS 8-13-500 (IE3)
13
750
A-PLUS 11-08-500 (IE3)
8
1 650
A-PLUS 11-10-500 (IE3)
10
1 500
11
69
A-PLUS 11-13-500 (IE3)
13
1 100
1 980 × 700 × 1 630
A-PLUS 15-08-500 (IE3)
8
2 150
A-PLUS 15-10-500 (IE3)
10
1 850
70
A-PLUS 15-13-500 (IE3)
13
1 500
15
A-PLUS 16-08-500 (IE3)
8
2 350
A-PLUS 16-10-500 (IE3)
10
2 050
68
A-PLUS 16-13-500 (IE3)
13
1 750

A-PLUS 8-08-270

Přípojka
G

Objem
nádoby
l

Hmotnost

Cena bez DPH

2092202
2092204
2092206
2092402
2092404
2092406
2092602
2092604
2092606
2092802
2092804
2092806

125 990 Kč
125 990 Kč
125 990 Kč
126 990 Kč
126 990 Kč
126 990 Kč
128 990 Kč
128 990 Kč
128 990 Kč
145 990 Kč
145 990 Kč
145 990 Kč

2092222
2092224
2092226
2092422
2092424
2092426
2092232
2092234
2092236
2092432
2092434
2092436
2092632
2092634
2092636
2092832
2092834
2092836

157 990 Kč
157 990 Kč
159 990 Kč
162 990 Kč
162 990 Kč
164 990 Kč
162 990 Kč
162 990 Kč
164 990 Kč
163 990 Kč
163 990 Kč
165 990 Kč
165 990 Kč
165 990 Kč
168 990 Kč
183 990 Kč
183 990 Kč
185 990 Kč

kg

185

200
³⁄4"

Obj. číslo

–
235

240

245
270
260

307
³⁄4"
322
500
357

362

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13 ** Při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby doporučujeme použít přepouštěcí ventil – viz příslušenství.
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 Standardně dodávaný s přídavným chladičem,
který snižuje potřebu sušení a filtrace stlačeného vzduchu
 Kompaktní vnější rozměry usnadňují přepravu
a ustavení kompresoru

 Všechna olejová vedení jsou
gumové hadice s ocelovým
ovinutím
 Tím je zajištěna vysoká bezpečnost i za vysokých teplot

Typ

Max.
Dodávané Výkon
Hluk* Rozměry
Přípojka
Objem
tlak
množství
motoru
(d × š × v)
nádoby
bar
l/min
kW
dB(A)
mm
G
l
A-PLUS K - šroubové kompresory poháněné řemenem na tlakové nádobě s vestavěnou kondenzační sušičkou
A-PLUS 8-08-270 K (IE3)
8
1 250
A-PLUS 8-10-270 K (IE3)
10
1 000
7,5
68
A-PLUS 8-13-270 K (IE3)
13
750
1 550 × 700 × 1 510
270
A-PLUS 11-08-270 K (IE3)
8
1 650
A-PLUS 11-10-270 K (IE3)
10
1 500
11
69
A-PLUS 11-13-270 K (IE3)
13
1 100
A-PLUS 8-08-500 K (IE3)
8
1 250
A-PLUS 8-10-500 K (IE3)
10
1 000
7,5
68
A-PLUS 8-13-500 K (IE3)
13
750
³⁄4"
A-PLUS 11-08-500 K (IE3)
8
1 650
A-PLUS 11-10-500 K (IE3)
10
1 500
11
69
A-PLUS 11-13-500 K (IE3)
13
1 100
1 980 × 700 × 1 630
500
A-PLUS 15-08-500 K (IE3)
8
2 150
A-PLUS 15-10-500 K (IE3)
10
1 850
70
A-PLUS 15-13-500 K (IE3)
13
1 500
15
A-PLUS 16-08-500 K (IE3)
8
2 350
A-PLUS 16-10-500 K (IE3)
10
2 050
68
A-PLUS 16-13-500 K (IE3)
13
1 750
Volitelné příslušenství
Olej RotEnergy Plus 46: 3,25 kg / 3,75 l
Olej RotEnergy Plus 46: 16 kg / 18,5 l
Přepouštěcí ventil (doporučujeme při provozu
šroubového kompresoru bez tlakové nádoby)

Obj. číslo
0600000018
0600000007
2089910

Hmotnost Obj. číslo

Cena bez DPH

kg

343

363

375

395

436

2092262
2092264
2092266
2092462
2092464
2092466
2092272
2092274
2092276
2092472
2092474
2092476
2092672
2092674
2092676
2092872
2092874
2092876

189 990 Kč
189 990 Kč
192 990 Kč
195 990 Kč
195 990 Kč
192 990 Kč
195 990 Kč
195 990 Kč
197 990 Kč
196 990 Kč
196 990 Kč
199 990 Kč
198 990 Kč
198 990 Kč
201 990 Kč
215 990 Kč
215 990 Kč
219 990 Kč

Cena bez DPH
3 190 Kč
13 490 Kč
11 190 Kč
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Úprava stlačeného vzduchu

A-PLUS 8-08-270 K
 Dlouhodobá ochrana proti korozi díky žárovému pozinkování
tlakové nádoby - 15 let záruka proti jejímu prorezavění

Rozvody stlačeného vzduchu

 Olejový filtr a odlučovač oleje
lze snadno našroubovat přes
přední panel

Pneumatické nářadí

 Termostaticky řízený radiální
ventilátor zajišťuje vysoký
chladící výkon při minimálním
hluku

Příslušenství tlakových stanic

Šroubové kompresory

 Optimální provozní teplota díky termostaticky
řízenému ventilátoru, optimálnímu vedení
chladícího vzduchu a velkému výměníku tepla
vede k delší životnosti a nižším výkyvům teploty oleje

Pístové kompresory

≤ 70 dB

18,5 – 22 kW

A-PLUS

A-PLUS – šroubové kompresory s řemenovým pohonem pro trvalý provoz a 100% zatížení.
 Zvukově izolovaný šroubový agregát s řemenovým pohonem (Poly V s vysokou odolností)
a systémem napínání
 Tato koncepce vyzdvihuje především energickou efektivitu, nízké náklady na údržbu
a snadné ovládání a instalaci kompresoru
 Standardně dodávaný s elektronickým řídicím
systémem ET IV s ovládáním tlakového senzoru, které zabrání přetížení motoru, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost kompresoru
 Pomocí řízení lze nastavit čas doběhu a tím jej
individuálně přizpůsobit dané provozní situaci
 Standardně dodávaná kontrola směru otáčení
zamezí případnému poškození při uvedení
kompresoru do provozu

 Kontrola pracovního tlaku pomocí tlakového
senzoru zajišťuje dlouhodobě stabilní provoz
– tlakový senzor umožňuje změnit pracovní
tlak přímo pomocí elektronického řízení bez
mechanických zásahů
 Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje
mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na
displeji po uplynutí daného intervalu

 Standardně dodávaný s přídavným chladičem,
který snižuje potřebu sušení a filtrace stlačeného vzduchu
 Jednoduchá přístupnost a montáž i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje údržbu
i servis
 Snadná montáž i demontáž všech dílů, které
podléhají údržbě
 Díky nízkému hluku při provozu a kompaktním
rozměrům můžete tento kompresor ustavit
v různých pracovních prostředích
 Jednoduchá přeprava a snadné ustavení díky
rozměrům, které umožňují instalaci kompresoru na standardní paletu

≤ 68 dB

A-PLUS 22-10
 Optimální přístupnost a jednoduchá montáž i demontáž
všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis

Typ

Max.
Dodávané Výkon
Hluk
Rozměry (d × š × v) Přípojka
tlak
množství motoru
bar
l/min
kW
dB(A)* mm
G
A-PLUS - šroubové kompresory poháněné řemenem (instalace na zem)**
A-PLUS 18.5-08 (IE3)
8
2 800
A-PLUS 18.5-10 (IE3)
10
2 500
18,5
66
A-PLUS 18.5-13 (IE3)
13
2 150
1 350 × 800 × 1 130
³⁄4"
A-PLUS 22-08 (IE3)
8
3 350
A-PLUS 22-10 (IE3)
10
3 000
22
68
A-PLUS 22-13 (IE3)
13
2 400
A-PLUS-K - šroubové kompresory poháněné řemenem (instalace na zem s kondenzační sušičkou)**
A-PLUS 18.5-08 K (IE3)
8
2 800
A-PLUS 18.5-10 K (IE3)
10
2 500
18,5
66
A-PLUS 18.5-13 K (IE3)
13
2 150
1 690 × 800 × 1 130
³⁄4"
A-PLUS 22-08 K (IE3)
8
3 350
A-PLUS 22-10 K (IE3)
10
3 000
22
68
A-PLUS 22-13 K (IE3)
13
2 400

Objem Hmotnost
nádoby
l
kg

350
–
380

400
–
430

Obj. číslo

Cena bez DPH

2093202
2093204
2093206
2093402
2093404
2093406

240 990 Kč
240 990 Kč
240 990 Kč
252 990 Kč
252 990 Kč
252 990 Kč

2093242
2093244
2093246
2093442
2093444
2093446

295 990 Kč
295 990 Kč
295 990 Kč
308 990 Kč
308 990 Kč
308 990 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13 ** Při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby doporučujeme použít přepouštěcí ventil – viz příslušenství.
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 Termostaticky řízený radiální
ventilátor zajišťuje vysoký
chladící výkon při minimálním
hluku

Úspora energie díky kompresorům s frekvenčním měničem

Pístové kompresory
Úprava stlačeného vzduchu

20 %

Úspora energie
ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ

Plynulá regulace otáček motoru a tvorby stlačeného vzduchu slouží k přesnému pokrytí aktuální spotřeby vzduchu.
Vzduchový výkon lze nastavit v rozsahu 50 – 100% maximálního
výkonu kompresoru.
Konstantní a přesná regulace tlaku vzduchu, lze jej nastavit v rozmezí 6 až 10 bar (13 bar na vyžádání).
Spotřeba energie je úměrná dodanému stlačenému vzduchu.

ÚSPORA

Použitím frekvenčního měniče, který dynamicky nastavuje hodnotu
napětí, frekvence a proudu motoru, můžete přizpůsobit stlačování
vzduchu skutečným nárokům na stlačený vzduch bez zbytečných
ztrát energie, přičemž vznikají pro uživatele následující výhody:

ENERGIE

s regulací otáček, které kombinují vysoký
výkon s řešením pro úsporu energie. Níže uvedená grafika ukazuje značné úspory energie při
použití kompresoru s variabilními otáčkami.

VARIABILNÍ OTÁČKY

 V dnešní době je snižování spotřeby energie
celosvětovou výzvou díky důsledkům pro životní prostředí.
 Šroubové kompresory A-PLUS o výkonech 22,
37, 55 a 75 kW jsou také dostupné ve verzi

52 %

15 %

Energie

Investice

13 %
Servis

CELKOVÉ NÁKLADY

Typ

Max. Dodávané
Výkon Hluk
Rozměry (d × š × v) Přípojka Objem
Hmotnost Obj. číslo
tlak
množství
motoru
nádoby
bar
l/min
kW
dB(A)* mm
G
l
kg
A-PLUS-VS - šroubové kompresory poháněné řemenem (instalace na zem s frekvenčním regulátorem)
A-PLUS 22-08 VS (IE3)
8
3 350 / 1 350
2093502
22
68
1350 × 800 × 1130
³⁄4"
–
390
A-PLUS 22-10 VS (IE3)
10
3 050 / 1 220
2093504
A-PLUS-VS K - šroubové kompresory poháněné řemenem (instalace na zem s frekvenčním regulátorem a kondenzační sušičkou)
A-PLUS 22-08 VS K (IE3) 8
3 350 / 1 350
2093542
22
68
1690 × 800 × 1130
³⁄4"
–
440
A-PLUS 22-10 VS K (IE3)
10
3 050 / 1 220
2093544

Cena bez DPH

377 990 Kč
377 990 Kč
432 990 Kč
432 990 Kč

Rozvody stlačeného vzduchu

A-PLUS 18.5-10 K

Příslušenství tlakových stanic

Šroubové kompresory

 Pružné gumové hadice pro
vedení oleje
 Tím je zajištěna vysoká bezpečnost i za vysokých teplot

Volitelné příslušenství
Olej RotEnergy Plus 46: 3,25 kg / 3,75 l
Olej RotEnergy Plus 46: 16 kg / 18,5 l

Obj. číslo
0600000018
0600000007

Cena bez DPH
3 190 Kč
13 490 Kč

75

Pneumatické nářadí

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13 ** Při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby doporučujeme použít přepouštěcí ventil – viz příslušenství.

30 – 75 kW

A-PLUS
Řada A-PLUS – odhlučněné šroubové kompresory o výkonu 30 až 75 kW.
 Všechny hlavní díly kompresory byly vyrobeny
pomocí přesných CNC obráběcích strojů, včetně regulátoru sání, bloku odlučovače a ventilu
minimálního tlaku
 Chlazení probíhá pomocí termostaticky řízeného radiálního ventilátoru a předimenzovaného
kombinovaného chladiče. Tím je zajištěno optimální chlazení i za extrémních podmínek.

 Dostatečně velké přístupové otvory usnadňují
údržbu, stejně jako kontrolu vnitřních dílů,
čímž se čas potřebný na kontrolu a údržbu snižuje na minimum.
 IE3 motor „made by ABB“
 Řídicí systém kontroluje všechny důležité provozní parametry kompresoru: Kromě dalších
funkcí je k dispozici také časovač pro zapnutí

a vypnutí kompresoru, který umožňuje naplnit
požadavky každého spotřebiče. Řídicí systém
také umožňuje současně řídit až čtyři stroje na
principu Master/Slave.

A-PLUS 38-10
Typ

Max. Dodávané Výkon
Hluk
Rozměry (d × š × v) Přípojka
tlak
množství
motoru
bar
l/min
kW
dB(A)* mm
G
A-PLUS - šroubové kompresory poháněné řemenem (instalace na zem)**
A-PLUS 31-08 (IE3)
8
4 700
A-PLUS 31-10 (IE3)
10
4 200
30
70
A-PLUS 31-13 (IE3)
13
3 400
1 530 × 830 × 1 440
1 ¼"
A-PLUS 38-08 (IE3)
8
6 000
A-PLUS 38-10 (IE3)
10
5 300
37
68
A-PLUS 38-13 (IE3)
13
4 000
A-PLUS 45-08 (IE3)
7,5
7 200
A-PLUS 45-10 (IE3)
10
6 500
45
72
A-PLUS 45-13 (IE3)
13
5 100
1 600 × 970 × 1 860
1 ½"
A-PLUS 55-08 (IE3)
7,5
8 600
A-PLUS 55-10 (IE3)
10
7 800
74
A-PLUS 55-13 (IE3)
13
6 400
55
A-PLUS 56-08 (IE3)
7,5
9 300
A-PLUS 56-10 (IE3)
10
8 300
70
A-PLUS 56-13 (IE3)
13
7 000
1 800 × 1 100 × 2 150 2"
A-PLUS 75-08 (IE3)
7,5
12 200
A-PLUS 75-10 (IE3)
10
10 500
75
72
A-PLUS 75-13 (IE3)
13
8 300

A-PLUS 45-10
Objem
nádoby
l

Hmotnost

Obj. číslo

Cena bez DPH

2093602
2093604
2093606
2093802
2093804
2093806
2094202
2094204
2094206
2094402
2094404
2094406
2094602
2094604
2094606
2094802
2094804
2094806

318 990 Kč
318 990 Kč
318 990 Kč
433 990 Kč
433 990 Kč
433 990 Kč
499 990 Kč
499 990 Kč
499 990 Kč
552 990 Kč
552 990 Kč
552 990 Kč
660 990 Kč
660 990 Kč
660 990 Kč
719 990 Kč
719 990 Kč
719 990 Kč

kg

630

700

910
–
952

1 650

1 720

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13 ** Při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby doporučujeme použít přepouštěcí ventil - viz příslušenství
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Hrubý filtr
 Šroubový kompresor je vybavený hrubým filtrem, který
slouží pro zachycení prachu
a zajišťuje čistotu vnitřního
prostoru kompresoru.
A-PLUS 75-10 VS

Příslušenství tlakových stanic

Šroubové kompresory

Ventil minimálního tlaku
 Vyrobený z materiálu odolného proti oxidaci
 Díky tomuto způsobu výroby
je zajištěn bezpečný provoz
i za extrémních podmínek

Pístové kompresory

≤ 74 dB

 Šroubové kompresory A-PLUS o výkonech 30,
37, 55 a 75 kW jsou také dostupné ve verzi
s regulací otáček, které kombinují vysoký výkon
s řešením pro úsporu energie.

Typ

Max. Dodávané
Výkon Hluk
Rozměry (d × š × v) Přípojka Objem
Hmotnost Obj. číslo
tlak
množství
motoru
nádoby
bar
l/min
kW
dB(A)* mm
G
l
kg
A-PLUS-K - šroubové kompresory poháněné řemenem (instalace na zem s kondenzační sušičkou)**
A-PLUS 31-08 K (IE3)
8
4 700
2093642
A-PLUS 31-10 K (IE3)
10
4 200
30
70
1 530 × 830 × 1 440
710
2093644
A-PLUS 31-13 K (IE3)
13
3 400
2093646
1 ¼"
–
A-PLUS 38-08 K (IE3)
8
6 000
2093842
A-PLUS 38-10 K (IE3)
10
5 300
37
68
1 860 × 830 × 1 440
780
2093844
A-PLUS 38-13 K (IE3)
13
4 000
2093846
A-PLUS-VS - šroubové kompresory poháněné řemenem (instalace na zem s frekvenčním regulátorem)
A-PLUS 38-08 VS (IE3)
8
5 900 / 2 350
2093902
37
72
1 530 × 830 × 1 440
1 ¼"
725
A-PLUS 38-10 VS (IE3)
10
5 200 / 2 050
2093904
A-PLUS 56-08 VS (IE3)
7,5 9 300 / 3 700
2094702
–
55
70
1686
A-PLUS 56-10 VS (IE3)
10
8 300 / 3 300
2094704
1 800 × 1 100 × 2 150 2"
A-PLUS 75-08 VS (IE3)
7,5 12 200 / 4 800
2094902
75
72
1756
A-PLUS 75-10 VS (IE3)
10
10 500 / 4 200
2094904
A-PLUS-VS - šroubové kompresory poháněné řemenem (instalace na zem s frekvenčním regulátorem a kondenzační sušičkou)
A-PLUS38-08 K VS (IE3)
8
5 900 / 2 350
2093942
37
72
1 860 × 830 × 1 440 1 ¼"
–
805
A-PLUS38-10 K VS (IE3)
10
5 200 / 2 050
2093944

Cena bez DPH

417 990 Kč
417 990 Kč
417 990 Kč
554 990 Kč
554 990 Kč
554 990 Kč
622 990 Kč
622 990 Kč
910 990 Kč
910 990 Kč
1 040 990 Kč
1 040 990 Kč

Rozvody stlačeného vzduchu

 V dnešní době je snižování spotřeby energie
celosvětovou výzvou díky důsledkům pro životní prostředí.

Úprava stlačeného vzduchu

Úspora energie díky kompresorům s frekvenčním měničem

744 990 Kč
744 990 Kč

Volitelné příslušenství
Olej RotEnergy Plus 46: 3,25 kg / 3,75 l
Olej RotEnergy Plus 46: 16 kg / 18,5 l

Obj. číslo
0600000018
0600000007

Cena bez DPH
3 190 Kč
13 490 Kč
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Pneumatické nářadí

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13 ** Při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby doporučujeme použít přepouštěcí ventil – viz příslušenství.

Údržbová sada A-MICRO / A-PLUS
Údržbová sada pro plánovanou údržbu šroubových kompresorů
FSN originální náhradní díly jsou
pečlivě vybírány, kontrolovány
a testovány našimi techniky, aby
bylo dosaženo vysoké efektivity
a dlouhé životnosti kompresoru.
Všechny díly jsou uskladněny
v centrálním a automatizovaném
skladu „LOGIMAT“ v Zola Predosa
v Itálii, který denně zpracuje
12 000 dílů na 10 000 metrech
čtverečných.

Specializovaní odborníci jsou
v neustálém kontaktu s našimi prodejními místy po celém světě, aby
mohli poskytnout našim zákazníkům náhradní díly v co nejkratším
čase.
Použití sady FSN Long Life, která
byla vyvinuta speciálně pro šroubové kompresory, prodlužuje údržbové intervaly, snižuje náklady na
údržbu a zajišťuje
e stabilní výkon
stejně jako úsporu
ru energie.

Údržbový interval při použití neoriginálních dílů

Údržbový interval při použití
originálních dílů

1 000 h

· 1 vzduchový ﬁltr

2,2-5,5 kW
A-MICRO SE 2.2-08
A-MICRO SE 2.2-10
A-MICRO SE 2.2-10 M
A-MICRO SE 3.0-08
A-MICRO SE 3.0-10
A-MICRO SE 4.0-08
A-MICRO SE 4.0-10
A-MICRO 4.0-08
A-MICRO 4.0-10
A-MICRO 4.0-13
A-MICRO 5.5-08
A-MICRO 5.5-10
A-MICRO 5.5-13

1 000 h

Na dotaz

1 000 h

· 1 vzduchový ﬁltr

7,5-15 kW
A-PLUS 8-08
A-PLUS 8-10
A-PLUS 8-13
A-PLUS 11-08
A-PLUS 11-10
A-PLUS 11-13
A-PLUS 15-08
A-PLUS 15-10
A-PLUS 15-13
A-PLUS 16-08
A-PLUS 16-10
A-PLUS 16-13

1 000 h

Na dotaz

+20 %

2 000 h **
(nebo 1 x ročně)

· 2 vzduchové ﬁltry
· 1 olejový ﬁltr
· 1 patrona odlučovače
· 1 zpětný ventil
2 000 h **
(nebo 1 x ročně)

Na dotaz

4 000 h **
(nebo 1 x ročně)

· 2 vzduchové ﬁltry
· 1 olejový ﬁltr
· 1 patrona odlučovače
· 1 zpětný ventil
· 1 sada regulátoru sání
4 000 h **
(nebo 1 x ročně)

Na dotaz

6 000 h

8 000 h

16 000 h

· 1 sada 2000 hodin
· 1 řemen
· 1 sada regulátoru sání
· 1 magnetický ventil

· 1 sada 2000 hodin
· 1 sada s ventilem minimálního tlaku
· 3 trubice

· 1 sada 8000 hodin
· 1 agregát

6 000 h

8 000 h

16 000 h

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

8 000 h

12 000 h

20 000 h

· 1 sada 4000 hodin
· 1 ventil minimálního
tlaku
· 4 trubice

· 1 sada 4000 hodin
· 1 řemen
· 1 magnetický ventil

· 1 sada 4000 hodin
· 1 agregát

8 000 h

12 000 h

20 000 h

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

** Doporučujeme olej měnit v předepsaných intervalech nebo alespoň jednou ročně.
Doporučujeme používat naše oleje RotEnergyA-PLUS (NENÍ SOUČÁSTÍ LONG LIFE SADY).
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30-37 kW
A-PLUS 31-08
A-PLUS 31-10
A-PLUS 31-13
A-PLUS 38-08
A-PLUS 38-10
A-PLUS 38-13
A-PLUS 38 VS

55-75 kW
A-PLUS 56-08
A-PLUS 56-10
A-PLUS 56-13
A-PLUS 56 VS
A-PLUS 75-10
A-PLUS 75-08
A-PLUS 75-13
A-PLUS 75 VS

12 000 h

20 000 h

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

12 000 h

20 000 h

Na dotaz

1 000 h

4 000 h ** (nebo 1 x ročně)

8 000 h

· 1 vzduchový ﬁltr

· 2 vzduchové ﬁltry
· 1 olejový ﬁltr
· 1 patrona odlučovače
· 1 zpětný ventil

· 1 sada 4000 hodin

1 000 h

4 000 h ** (nebo 1 x ročně)

8 000 h

· 1 sada 4000 hodin
· 1 řemen
· 1 sada regulátoru sání
· 1 sada s ventilem minimálního tlaku
· 1 magnetický ventil
· 5 trubic
12 000 h

Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz

1 000 h

4 000 h ** (nebo 1 x ročně)
· 2 hlavní vzduchové ﬁltry
· 1 bezpečnostní ﬁltr
· 1 olejový ﬁltr
· 1 patrona odlučovače
· 1 zpětný ventil
· 1 hrubý ﬁltr
2 000 h ** (nebo 1 x ročně)

8 000 h

· 1 sada 4000 hodin
· 1 agregát

20 000 h
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

12 000 h

20 000 h

· 1 sada 4000 hodin
· 1 řemen
· 1 magnetický ventil
· 5 trubic

· 1 sada 4000 hodin
· 1 agregát

8 000 h

12 000 h

20 000 h

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

· 1 sada 4000 hodin
· 1 sada regulátoru sání
· 1 sada s ventilem minimálního tlaku

Na dotaz

Na dotaz

1 000 h

4 000 h ** (nebo 1 x ročně)

12 000 h

24 000 h

· 1 vzduchový ﬁltr

· 1 vzduchový ﬁltr
· 1 olejový ﬁltr
· 2 patrona odlučovače
· 2 zpětné ventily
· 1 hrubý ﬁltr

· 1 sada 4000 hodin
· 1 řemen
· 1 sada regulátoru sání
· 1 sada s ventilem minimálního tlaku
· 1 magnetický ventil
· 5 trubic

· 1 sada 12000 hodin
· 1 agregát

1 000 h

4 000 h ** (nebo 1 x ročně)

12 000 h

24 000 h

Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz

RotEnergy - Syntetické oleje
FSN maziva byla vyvinuta speciálně pro
šroubové kompresory a zajišťují rychlé
odlučování vody, nízké tření, vysokou
úsporu energie, delší intervaly údržby

Volitelné příslušenství
Olej RotEnergy Plus 46: 3,25 kg / 3,75 l
Olej RotEnergy Plus 46: 16 kg / 18,5 l

a vynikající mazání ložisek při lepší
ochraně proti korozi. RotEnergyFood je
kvalitní, potravinářské mazivo pro rotační
kompresory, které bylo vyvinuto přímo pro
o

Obj. číslo
0600000018
0600000007

Pístové kompresory

8 000 h

4 000 h **
(nebo 1 x ročně)

Šroubové kompresory

· 1 sada 12 000 hodin
· 1 agregát

Na dotaz

· 1 vzduchový ﬁltr

45-55 kW

· 1 sada 4000 hodin

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

1 000 h

A-PLUS 45-08
A-PLUS 45-10
A-PLUS 45-13
A-PLUS 55-08
A-PLUS 55-10
A-PLUS 55-13

20 000 h

Příslušenství tlakových stanic

A-PLUS 18.5-08
A-PLUS 18.5-10
A-PLUS 18.5-13
A-PLUS 22-08
A-PLUS 22-10
A-PLUS 22-13
A-PLUS 22 VS

1 000 h

12 000 h
· 1 sada 4000 hodin
· 1 řemen
· 1 sada regulátoru sání
· 1 sada s ventilem minimálního tlaku
· 1 magnetický ventil
· 6 trubic

Rozvody stlačeného vzduchu

18,5-22 kW

· 2 vzduchové ﬁltry
· 1 olejový ﬁltr
· 1 patrona odlučovače
· 1 zpětný ventil

8 000 h

Úprava stlačeného vzduchu

· 1 vzduchový ﬁltr

4 000 h ** (nebo 1 x ročně)

použití v potravinářském průmyslu, kde
splňuje přísné výrobní standardy.

Cena bez DPH
3 190 Kč
13 490 Kč
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Pneumatické nářadí

1 000 h

A-K-MAX 5,5 – 7,5 kW: Nový design, vysoký výkon.

 Řada šroubových kompresorů A-K-MAX je
dostupná v mnoha různých provedení tak, aby
splňovala konkrétní požadavky zákazníků.
 K dispozici je standardní verze kompresoru

instalovaného na zem, také však verze s tlakovou nádobou o objemu 270 nebo 500 litrů,
verze s kondenzační sušičkou či dokonce s frekvenčním měničem.

 Celý kompresor je především kompaktní,
s vyváženými proporcemi.

A-K-MAX 5.5

A-K-MAX 7.5

5,5 kW

7,5 kW

K dispozici jsou následující možnosti:
- Kompresor instalovaný na zem
- Kompresor + tlaková nádoba
- Kompresor + tlaková nádoba + kondenzační sušička

K dispozici jsou následující možnosti:
- Kompresor instalovaný na zem
- Kompresor + kondenzační sušička
- Kompresor + tlaková nádoba
- Kompresor + tlaková nádoba + kondenzační sušička

Agregát:
FSC 26

Agregát:
FSC 26

Řídicí jednotka:
ET IV

Řídicí jednotka:
ET IV

Konstantní otáčky

Konstantní a variabilní otáčky
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A-K-MAX 11 – 15 kW: Kvalita rozhoduje.

Pístové kompresory

 Úspora energie!

Šroubové kompresory

Přímý pohon pro maximální spolehlivost
Vysoký výkon, vynikající účinnost
Inteligentní řídicí systém
Kompaktní konstrukce šetří místo
Bezúdržbový pohon

11 kW

15 kW

K dispozici jsou následující možnosti:
- Kompresor instalovaný na zem
- Kompresor + kondenzační sušička
- Kompresor + tlaková nádoba
- Kompresor + tlaková nádoba + kondenzační sušička

K dispozici jsou následující možnosti:
- Kompresor instalovaný na zem
- Kompresor + kondenzační sušička
- Kompresor + tlaková nádoba
- Kompresor + tlaková nádoba + kondenzační sušička

Agregát:
FSC 50

Agregát:
FSC 50

Řídicí jednotka:
ET IV

Řídicí jednotka:
ET IV

Konstantní a variabilní otáčky

Konstantní a variabilní otáčky

Úprava stlačeného vzduchu

A-K-MAX 15

Rozvody stlačeného vzduchu

A-K-MAX 11

Příslušenství tlakových stanic

Modul sušičky
A-K-MAX kompresory jsou dostupné také
s kondenzační sušičkou (provedení „K“),
ihned připravené k použití.
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Pneumatické nářadí







Řada A-K-MAX

5,5 kW – 15 kW

Řada A-K-MAX – přímo spojené šroubové kompresory pro trvalý provoz a 100% zatížení.
 Přímo spojený koaxiální šroubový kompresor
je plně bezúdržbový při maximální energetické
efektivitě
 Standardně dodávaný s elektronickým řídicím
systémem ET IV s ovládáním tlakového senzoru, které zabrání přetížení motoru, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost kompresoru
 Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladící výkon při minimálním hluku
 IE3 motor „made by ABB“

 Optimální provozní teplota díky termostaticky
řízenému ventilátoru, optimálnímu vedení
chladícího vzduchu a velkému výměníku tepla
vede k delší životnosti a nižším výkyvům teploty oleje
 Standardně dodávaný s přídavným chladičem,
který snižuje potřebu sušení a filtrace stlačeného vzduchu
 Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje
mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na
displeji po uplynutí daného intervalu

 Standardně dodávaná kontrola směru otáčení
zamezí případnému poškození při uvedení
kompresoru do provozu
 Optimální přístupnost a jednoduchá montáž
i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje
údržbu i servis
 Kompaktní vnější rozměry usnadňují přepravu
a ustavení kompresoru

Obr. A-K-MAX 7,5-10-270F (IE3)

Obr. A-K-MAX 1510 (IE3)

Typ

Max. Dodávané Výkon
Hluk
Rozměry (d × š × v)
tlak
množství motoru
bar
l/min
kW
dB(A)* mm
A-K-MAX - přímo spojené šroubové kompresory (instalace na zem)**
A-K-MAX 5,5-10 (IE3)
10
705
5,5
A-K-MAX 5,5-13 (IE3)
13
450
62
800 × 650 × 860
A-K-MAX 7,5-10 (IE3)
10
1050
7,5
A-K-MAX 7,5-13 (IE3)
13
700
A-K-MAX 1108 (IE3)
8
1 700
11
A-K-MAX 1110 (IE3)
10
1 550
68
1 000 × 700 × 1 000
A-K-MAX 1113 (IE3)
13
1 200
A-K-MAX 1510 (IE3)
10
2 050
15
A-K-MAX 1513 (IE3)
13
1 700

Přípojka
G

Objem
nádoby
l

Hmotnost

–
165

¾"

–

Cena bez DPH

2095204
2095206
2095404
2095406
2095602
2095604
2095606
2095804
2095806

106 990 Kč
108 990 Kč
109 990 Kč
111 990 Kč
138 990 Kč
138 990 Kč
141 990 Kč
148 990 Kč
150 990 Kč

kg
160

½"

Obj. číslo

230

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13 ** Při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby doporučujeme použít přepouštěcí ventil - viz příslušenství
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 Pružné gumové hadice pro
vedení oleje zajišťují vysokou
bezpečnost i za vysokých
teplot

Max.
Dodávané
Výkon
Hluk
tlak
množství
motoru
bar
l/min
kW
dB(A)*
A-K-MAX - přímo spojené šroubové kompresory s tlakovou nádobou**
A-K-MAX 5,5-10-270F (IE3)
10
705
5,5
62
A-K-MAX 7,5-10-270F (IE3)
10
1 050
7,5
A-K-MAX 7,5-10-500F (IE3)
10
A-K-MAX 1108-500F (IE3)
8
1 700
A-K-MAX 1110-500F (IE3)
10
1 550
11
A-K-MAX 1113-500F (IE3)
13
1 200
68
A-K-MAX 1510-500F (IE3)
10
2 050
15
A-K-MAX 1513-500F (IE3)
13
1 700

Rozměry
(d × š × v)
mm
1280 × 650 × 1540

Přípojka Objem
nádoby
G
l

½"

Hmotnost

¾"

255
260
305

270

380

500

400

Typ

Max. Dodávané Výkon
Hluk
Rozměry
Přípojka Objem
tlak
množství motoru
(d × š × v)
nádoby
bar
l/min
kW
dB(A)* mm
G
l
A-K-MAX K - přímo spojené šroubové kompresory na tlakové nádobě s vestavěnou kondenzační sušičkou**
A-K-MAX 5,5-10-270F K (IE3) 10
705
5,5
1 280 × 650 × 1 540
270
62
A-K-MAX 7,5-10-270F K (IE3)
10
1 200 × 650 × 1 540 ½"
1 050
7,5
A-K-MAX 7,5-10-500F K (IE3)
10
2 000 × 650 × 1 500
A-K-MAX 1108-500F K (IE3)
8
1 700
A-K-MAX 1110-500F K (IE3)
10
1 550
11
500
A-K-MAX 1113-500F K (IE3)
13
1 200
68
2 000 × 730 × 1 700 ¾"
A-K-MAX 1510-500F K (IE3)
10
2 050
15
A-K-MAX 1513-500F K (IE3)
13
1 700

Cena bez DPH

kg

2080 x 650 x 1500

2000 x 730 x 1700

Obj. číslo

Hmotnost

2095224
2095424
2095434
2095632
2095634
2095636
2095834
2095836
Obj. číslo

138 990 Kč
140 990 Kč
147 990 Kč
175 990 Kč
175 990 Kč
182 990 Kč
185 990 Kč
190 990 Kč
Cena bez DPH

kg
290
295
340
422
442

2095264
2095464
2095474
2095672
2095674
2095676
2095874
2095876

174 990 Kč
177 990 Kč
183 990 Kč
217 990 Kč
217 990 Kč
222 990 Kč
227 990 Kč
232 990 Kč

*Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13 **Při provozu šroubového kompresoru
bez tlakové nádoby doporučujeme použít přepouštěcí ventil – viz příslušenství

Volitelné příslušenství
Olej RotEnergy Plus 46: 3,25 kg / 3,75 l
Olej RotEnergy Plus 46: 16 kg / 18,5 l
Přepouštěcí ventil (doporučujeme při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby)

Obj. číslo
0600000018
0600000007
2089910

Cena bez DPH
3 190 Kč
13 490 Kč
11 190 Kč
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Úprava stlačeného vzduchu

Typ

Rozvody stlačeného vzduchu

 Termostaticky řízený radiální
ventilátor zajišťuje vysoký chladící výkon při minimálním hluku

Obr. A-K-MAX 7,5-10-500F K (IE3)

Pneumatické nářadí

 Předfiltrační podložka čistí
chladící a sací vzduch, který
proudí dovnitř
 Tím zajišťuje čistotu vnitřního
prostoru kompresoru

Příslušenství tlakových stanic

Šroubové kompresory

 Provedení „K“
s vestavěnou kondenzační sušičkou
včetně automatického odvaděče
kondenzátu
 Tlakový rosný bod
3 °C, okolní teplota
25 °C

Pístové kompresory

≤ 62 dB

Řada A-K-MAX-VS

7,5 – 15 kW

Řada A-K-MAX VS – přímo spojené šroubové kompresory s frekvenčním měničem
(SpeedTronic Control) pro trvalý provoz a 100% zatížení.
 Přímo spojený koaxiální šroubový kompresor
je plně bezúdržbový při maximální energetické efektivitě
 Standardně dodávaný s elektronickým řídicím systémem ET IV s ovládáním tlakového
senzoru, které zabrání přetížení motoru,
snižuje opotřebení a prodlužuje životnost
kompresoru
 Optimální provozní teplota díky termostaticky
řízenému ventilátoru, optimálnímu vedení
chladícího vzduchu a velkému výměníku
tepla vede k delší životnosti a nižším výkyvům teploty oleje

Obr. A-K-MAX 1508 VS
Typ

 Standardně dodávaný s přídavným chladičem, který snižuje potřebu sušení a filtrace
stlačeného vzduchu
 Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje
mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby - údržbové upozornění se automaticky zobrazí na
displeji po uplynutí daného intervalu
 Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení
kompresoru do provozu

 Optimální přístupnost a jednoduchá montáž
i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje
údržbu i servis
 Kompaktní vnější rozměry usnadňují přepravu a ustavení kompresoru
 Elektronický řídící systém dohlíží na otáčky
motoru a agregátu

Obr. A-K-MAX 1510-500 VS
 Na tlakové nádobě o objemu 500 l
 Jednoduchá přístupnost a montáž i demontáž
všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis

Max. Dodávané
Výkon
Hluk
Rozměry (d × š × v) Přípojka Objem
tlak
množství
motoru
nádoby
bar
l/min
kW
dB(A)* mm
G
l
A-K-MAX-VS - přímo spojené šroubové kompresory s frekvenčním regulátorem a spínačem hvězda-trojúhelník
A-K-MAX 7,5-08 VS (IE3) 8
1300 / 520
7,5
63
800 × 650 × 860
½"
A-K-MAX 7,5-10 VS (IE3) 10
1100 / 440
A-K-MAX 1108 VS (IE3)
8
1700 / 680
–
11
A-K-MAX 1110 VS (IE3)
10
1550 / 620
68
1 000 × 700 × 1 000 ¾"
A-K-MAX 1508 VS (IE3)
8
2400 / 950
15
A-K-MAX 1510 VS (IE3)
10
2100 / 840
*Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13
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Hmotnost Obj. číslo

Cena bez DPH

kg
175
240
260

2095502
2095504
2095702
2095704
2095902
2095904

158 990 Kč
158 990 Kč
206 990 Kč
206 990 Kč
220 990 Kč
220 990 Kč

68 dB

Šroubové kompresory

Obr. A-K-MAX 1508-500 VS K
Obr
 S kondenzační sušičkou a tlakovou
nádobou o objemu 500 l
n
D
Dlouhodobá ochrana proti korozi
díky žárovému pozinkování tlakové
d
nádoby – 15 let záruka proti jejímu
n
prorezavění
p

 Olejová vedení pomocí hadic
s ocelovým ovinutím zajišťují vysokou bezpečnost i za
vysokých teplot

 Předfiltrační podložka čistí
chladící a sací vzduch, který
proudí dovnitř
 Tím zajišťuje čistotu vnitřního
prostoru kompresoru

Úspora energie u kompresorů s frekvenčním měničem
 Na základě technologie frekvenčního měniče odpovídá dodávané
množství vzduchu skutečné spotřebě. Elektronický řídící systém dohlíží
na otáčky motoru a agregátu a udržuje konstantní síťový tlak. Uživatel
má k dispozici špičkovou technologii na minimálním prostoru.
Provozní náklady






Hlavní výhody
Aktivní úspora energie
Ideální při často se měnící spotřebě vzduchu
Regulace otáček kompresoru umožňuje dosáhnout maximální efektivity
a udržovat konstantní síťový tlak i při silně kolísavé spotřebě vzduchu

Náklady na energii

Rozpětí tlaku

Zapínání
a vypínání

52 %
13 %

Úspora energie
Náklady na energii

Úprava stlačeného vzduchu

20 %
15 %

Frekvenční
regulace
Servisní náklady
Investiční náklady

0% 20%

Příslušenství tlakových stanic

 Provedení „K“ s vestavěnou
kondenzační sušičkou včetně automatického odvaděče
kondenzátu
 Tlakový rosný bod 3°C,
okolní teplota 25°C

Pístové kompresory

A-K-MAX-VS s frekvenčním regulátorem
g

40%

60% 80% 100%

Frekvenční regulace
Zapínání a vypínání

*Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13

Volitelné příslušenství
Olej RotEnergy Plus 46: 3,25 kg / 3,75 l
Olej RotEnergy Plus 46: 16 kg / 18,5 l
Přepouštěcí ventil (doporučujeme při provozu šroubového kompresoru bez tlakové nádoby)

Obj. číslo
0600000018
0600000007
2089910

Cena bez DPH
3 190 Kč
13 490 Kč
11 190 Kč
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Pneumatické nářadí

Max. Dodávané
Výkon
Hluk
Rozměry (d × š × v) Přípojka Objem Hmotnost Obj. číslo Cena bez DPH
tlak
množství
motoru
nádoby
bar
l/min
kW
dB(A)* mm
G
l
kg
A-K-MAX-500 VS - přímo spojené šroubové kompresory s frekvenčním regulátorem na tlakové nádobě a spínačem hvězda-trojúhelník
A-K-MAX 7,5-08-270F VS (IE3)
8
1 300 / 520
2095522
189 990 Kč
7,5
63
1 200 × 650 × 1 540 ½"
270
270
A-K-MAX 7,5-10-270F VS (IE3)
10
1 100 / 440
2095524
189 990 Kč
A-K-MAX 1108-500F VS (IE3)
8
1 700 / 680
2095732
243 990 Kč
11
390
A-K-MAX 1110-500F VS (IE3)
10
1 550 / 620
2095734
243 990 Kč
68
2 000 × 730 × 1 700 ¾"
500
A-K-MAX 1508-500F VS (IE3)
8
2 400 / 950
2095932
257 990 Kč
15
410
A-K-MAX 1510-500F VS (IE3)
10
2 100 / 840
2095934
257 990 Kč
A-K-MAX-500 VS K - přímo spojené šroubové kompresory s frekvenčním regulátorem a vestavěnou kondenzační sušičkou na tlakové nádobě
A-K-MAX 7,5-08-270F K VS (IE3) 8
1 300 / 520
2095562
225 990 Kč
7,5
63
1 200 × 650 × 1 540 ½"
270
305
A-K-MAX 7,5-10-270F K VS (IE3) 10
1 100 / 440
2095564
225 990 Kč
A-K-MAX 1108-500F K VS (IE3)
8
1 700 / 680
2095772
283 990 Kč
11
A-K-MAX 1110-500F K VS (IE3)
10
1 550 / 620
2095774
283 990 Kč
68
2 000 × 730 × 1 700 ¾"
500
432
A-K-MAX 1508-500F K VS (IE3) 8
2 400 / 950
2095972
300 990 Kč
15
A-K-MAX 1510-500F K VS (IE3)
10
2 100 / 840
2095974
300 990 Kč

Rozvody stlačeného vzduchu

Typ

Údržbová sada A-K-MAX VS
Údržbová sada pro plánovanou údržbu šroubových kompresorů


FSN originální náhradní díly jsou pečlivě vybírány, kontrolovány a testovány našimi techniky, aby bylo dosaženo vysoké efektivity a dlouhé životnosti
kompresoru. Všechny díly jsou uskladněny v centrálním a automatizovaném
skladu „LOGIMAT“ v Zola Predosa v Itálii, který denně zpracuje 12 000 dílů
na 10 000 metrech čtverečných.



Specializovaní odborníci jsou v neustálém kontaktu s našimi prodejními
místy po celém světě, aby mohli poskytnout našim zákazníkům náhradní
díly v co nejkratším čase.



Použití sady FSN Long Life, která byla vyvinuta speciálně pro šroubové
kompresory, prodlužuje údržbové intervaly, snižuje náklady na údržbu
a zajišťuje stabilní výkon stejně jako úsporu energie.

Údržbový interval při použití neoriginálních dílů

Údržbový interval při
použití originálních dílů

+20 %

4 000 h **

1 000 h

· 1 vzduchový ﬁltr

A-K-MAX
2,2 – 5,5 kW
K-MAX 5.5-10
K-MAX 5.5-13
K-MAX 7.5-08
K-MAX 7.5-10
K-MAX 7.5-13

1 000 h

(nebo 1 x ročně)

· 2 vzduchové ﬁltry
· 1 olejový ﬁltr
· 1 patrona odlučovače
· 1 zpětný ventil
· 1 sada regulátoru sání
· 1 hrubý ﬁltr
4 000 h **
(nebo 1 x ročně)

Na dotaz

Na dotaz

4 000 h **

1 000 h

· 1 vzduchový ﬁltr

A-K-MAX 7,5-15 kW
K-MAX 11-08
K-MAX 11-10
K-MAX 11-13
K-MAX 15-08
K-MAX 15-10
K-MAX 11-13

1 000 h

· 2 vzduchové ﬁltry
· 1 olejový ﬁltr
· 1 patrona odlučovače
· 1 zpětný ventil
· 1 sada regulátoru sání
· 1 hrubý ﬁltr
4 000 h **
(nebo 1 x ročně)

Na dotaz

Volitelné příslušenství
Olej RotEnergy Plus 46: 3,25 kg / 3,75 l
Olej RotEnergy Plus 46: 16 kg / 18,5 l
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(nebo 1 x ročně)

Na dotaz

Obj. číslo
0600000018
0600000007

Cena bez DPH
3 190 Kč
13 490 Kč

12 000 h

24 000 h

· 1 sada 4000 hodin
· 1 ložisko motoru
· 1 ventil minimálního tlaku
· 1 magnetický ventil
· 3 trubice

· 1 sada 12000 hodin
· 1 agregát

12 000 h

24 000 h

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

12 000 h

24 000 h

· 1 sada 4000 hodin
· 1 ložisko motoru
· 1 ventil minimálního tlaku
· 1 magnetický ventil
· 3 trubice

· 1 sada 12000 hodin
· 1 agregát

12 000 h

24 000 h

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

Kompresor můžete sledovat přes
webovou stránku (není potřeba
žádná aplikace). Můžete řídit různé
úrovně menu (uživatel, servis),
kontrolovat stav kompresoru,
například zbývající hodiny před
údržbou, počet provozních hodin
a případné alarmy. Kromě toho může
e
zařízení při dosažení určité prahové
hodnoty zbývajících provozních
hodin nebo při vyskytnutí alarmu
posílat automatické e-maily na
zadanou adresu.

Šroubové kompresory



 Možnost přístupu jedním nebo více prohlížeči, kompatibilním s HTML5 AJAX-Port (8080).
Zařízení umožňuje čtení až 10 uživatelům
současně prostřednictvím lokální sítě nebo
internetu Kompatibilní se všemi běžnými prohlížeči, které se používají na PC a mobilních
zařízeních:

Webové prohlížeče







Chrome > 8
Firefox > 4
Safari > 5
iOS Safari > 4.2
Opera > 11
Internet Explorer > 9

Technické vlastnosti

Elektrické / Mechanické vlastnosti

















SMS zařízení vstup/výstup
1× izolované rozhraní Ethernet 10/100 Mbit
2× relé max. 5 A (1NO)
4× USB
1× bezdrátový síťový adaptér 802.11b, 802.11ga, 802.11n
3× signálové LED
1× chráněné tlačítko pro obnovu výchozího nastavení
2× digitální vstupy
1× RS232 izolovaný, plný duplex, max. 115200 Baud
1× RS485 izolovaný, poloviční duplex, max. 115200 Baud

Typ
KIT anténa + SMS zařízení
Anténa pro WI-FI X SMS zařízení
SMS zařízení bez antény

Obj. číslo
9062744
9062743
9062742

Úprava stlačeného vzduchu

 Zařízení je připojeno přes izolované sériové
rozhraní (RS232 nebo RS485) ke kompresoru.
Jako protokol se používá Modbus
 Vzdálený přístup k datům je možné ovládat
pomocí Ethernetu i bezdrátově
 Oba způsoby mohou být individuálně nastaveny a přizpůsobeny firemní síti
 E-maily mohou být zaslány dle příslušného
nastavení SMTP výstupního serveru s nebo
bez SSL šifrování.

Příslušenství tlakových stanic

Dálkové monitorování kompresoru.
Nevyžaduje instalaci softwaru.
Monitorování v reálném čase.
Vhodné pro všechny zařízení (tablet,
smartphone, PC, notebook, atd.)
Automatické upozornění e-mailem při
alarmech nebo varovných hlášeních

Napájení: 24 V AC ±10 % (20 – 40 V DC)
Max. příkon: 5 VA
Provozní teplota: -10 / + 50 ° C
Vlastnosti kontaktu relé 24 V AC nebo 5 A
(kontakty NEJSOU vhodné pro vysoké zatížení; jsou určeny výlučně pro ovládání relé
a vnějších stykačů).
 Rozměry: max. 150 × 120 × 45 mm (včetně
přípojek).
 Montáž: na DIN lištu Omega
 Typ krytí IP20

Cena bez DPH
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
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Rozvody stlačeného vzduchu

SMS je inovativní systém vyvinutý
pro dálkové monitorování a preventivní údržbu šroubových kompresorů
s řídicí jednotkou ETIV.

Pneumatické nářadí



Pístové kompresory

Systém managementu servisu (SMS)

Zpětné získávání tepla
Výměníky odpadního tepla HRS (Heat Recovery System)
Pro zpětné získávání tepla 11 – 75 kW.
 Externí modul pro zpětné získávání tepla
 Šetří náklady a chrání životní prostředí
 Při chodu kompresoru dochází ke ztrátě
cca 90 % tepla
 V časech neustále rostoucích cen energií,
může být smysluplné toto teplo využít
 Díky systému zpětného získávání tepla,
který vyvinula firma Fini, můžete snížit
své náklady na energie
 Dodatečné ohřátí teplé vody pomocí
vestavěného panelového výměníku tepla
 Relativně snadné snížení nákladů na
energie
 5 dostupných výkonových variant v rozsahu 11 až 75 kW
 Kompaktní konstrukce
 Snadná montáž (jednoduše připojte
k olejovému okruhu kompresoru a vašemu vodnímu okruhu)

Vhodný kompresor
Výkon kompresoru
Pracovní tlak

kW
bar

Termostat

typ

Ventil termostatu VSTUP

typ

Ventil termostatu VÝSTUP typ
Max. průtok
Max. výkon výměníku
Hraniční teplota
Vstupní teplota oleje
Výstupní teplota oleje
Vstupní teplota vody
Výstupní teplota vody
Panelový výměník tepla
Síťové napětí (50 Hz)
Hmotnost
Délka
Šířka
Výška

m3/h
kW
°C
°C
°C
°C
°C
n°
V
kg
mm
mm
mm

 Panelový výměník tepla

Výměníky odpadního
tepla HRS lze použít
se všemi šroubovými
kompresory se vstřikováním oleje.

 Vodní čerpadlo

HRS 20
A-PLUS
A-K-MAX
11-15
11-15
11-15
11-15
10
10
NYL
NYL
43-15
43-15
X1.252
X1.252
71
71
–

–

1,86
952
-xx +40
80
70
50
60
18
230
24,2
666
195
441

1,86
1283
-xx +40
80
70
50
60
18
230
24,2
666
195
441

HRS 30
A-PLUS
18,5-22
18,5 – 22
10
NYL
43-15

HRS 50

HRS 75

A-PLUS 31

A-PLUS 31

A-PLUS 38

A-PLUS 45

A-PLUS 55

A-PLUS 75

30
10
NYL
63-15

30
10
NYL
63-15
X1.252
71

37
10
NYL
63-15
X1.252
71

45
10
NYL
63-15
X1.252
71

55
10
NYL
63-15
X1.252
71

75
10
SXM
32-50
X1.252
71

–

–

–

–

–

4,2
1738
-xx +40
80
70
50
60
40
230
27,5
666
195
441

4,2
1821
-xx +40
80
70
50
60
40
230
27,5
666
195
441

6
2897
-xx +40
80
70
50
60
18
230
30
666
195
441

6
4139
-xx +40
80
70
50
60
18
230
30
666
195
441

7,8
5380
-xx +40
80
70
50
60
20
230
36,4
666
195
441

–

–

X1.252
90
1,92
1324
-xx +40
80
70
50
60
20
230
24,4
666
195
441

X1.252
90
4,2
1407
-xx +40
80
70
50
60
40
230
27,5
666
195
441

Typ
Kompresory
Obj. číslo
Pro šroubové kompresory bez vstupního ventilu termostatu (PLUS, A-K-MAX)
HRS20 vodní čerpadlo + vstupní ventil termostatu
11 – 15 kW
2059901
HRS30 vodní čerpadlo + vstupní ventil termostatu
18,5 – 22 kW
2059902
HRS50 vodní čerpadlo + vstupní ventil termostatu
30 – 37 kW
2059903
HRS75 vodní čerpadlo + vstupní ventil termostatu
45 – 55 kW
2059904
HRS100 vodní čerpadlo + vstupní ventil termostatu
75 kW
2059905
Pro šroubové kompresory s výstupním ventilem termostatu (PLUS)
HRS20 vodní čerpadlo + výstupní ventil termostatu
11 – 15 kW
2059910
HRS30 vodní čerpadlo + výstupní ventil termostatu
18,5 – 22 kW
2059911
HRS50 vodní čerpadlo + výstupní ventil termostatu
30 – 37 kW
2059912
HRS75 vodní čerpadlo + výstupní ventil termostatu
45 – 55 kW
2059913
HRS100 vodní čerpadlo + výstupní ventil termostatu
75 kW
2059914
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HRS 100

Cena bez DPH
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz
Na dotaz

3
<70°C

4

15

9

>70°C

5
6
7

10

8

13
7

1

9

8

2

Olej
Vzduch + olej
Vzduch
Voda

6
3

4

12

10
11
12
13
14

11

15

5

Funkční schéma – ventil termostatu VÝSTUP

1

17

9

2

HRS
>90°C

16

3
4

<90°C

5
6
7

10

8

13
7

1

9

14
8

10
2

6
3

11

Olej
Vzduch + olej
Vzduch
Voda

4

12
11

12
13
14

5

15
16
17

15

 Rozsah zpětného získání energie záleží na velikosti kompresoru a typu vyměňované energie
(elektřina, plyn, olej), již od výkonu kompresoru 11 kW se však jedná o zajímavou investici.
Vzhledem k současným nákladům na energie
se doba amortizace těchto systémů pohybuje

mezi šesti měsíci a dvěma roky (u deskového
výměníku tepla se systémem vytápění).
 Systém zpětného získávání tepla tvoří skutečnou příležitost pro zvýšení účinnosti systému
stlačeného vzduchu; dopad na náklady na

Sprcha

Filtr
Regulátor sání
Kompresor
Trubice
Nádrž pohonné hmoty
Odlučovač oleje
Ventil minimálního tlaku
Trubice
Chladič
Trubice
Olejový ﬁltr
Trubice
Trubice
Odběr tepla oleje
Trubice
Trubice
Trubice
energie umožňuje trojnásobně vyšší úspory ve
srovnání s použitím kompresoru s variabilními
otáčkami a dvacetkrát vyšší úspory než při
použití kompresoru s IE3 motorem nebo motorem s permanentním magnetem.

Topení nebo rozvod užitkové vody

4%
2%
13 %
72 %
9%

Zbytkové teplo ve vzduchu
Ztráty sáláním
Teplo vzniklé vzduchovým chladičem
Teplo vzniklé olejovým chladičem
Teplo od elektromotoru

Zásobník
teplé vody
Zpětné získávání tepla HRS
(Heat Recovery System)
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Pneumatické nářadí

Rozvody stlačeného vzduchu

Teplo vzniklé při stlačování vzduchu

Filtr
Regulátor sání
Kompresor
Trubice
Nádrž pohonné hmoty
Odlučovač oleje
Ventil minimálního tlaku
Trubice
Chladič
Trubice
Olejový ﬁltr
Trubice
Trubice
Odběr tepla oleje
Trubice

Pístové kompresory

2

Šroubové kompresory

1

Příslušenství tlakových stanic

HRS
14

Úprava stlačeného vzduchu

Funkční schéma – ventil termostatu VSTUP

