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·roubov˘ blok speciálnû vyvinut˘ pro
malé v˘kony. ·roubovice má loÏiska
s pfiedpokládanou Ïivotností 40 000
provozních hodin.

Hliníkov˘ olejov˘ chladiã je souãástí
elektromotoru.

Efektivní systém pfienosu energií spo-
ãívá v fiemenicích z pochromované
oceli, které jsou pfiesnû vyváÏené za
úãelem eliminování vibrací, a ve zdo-
konalené ‰roubovici s novou hfiídelo-
vou ucpávkou. Automatick˘ systém
napínání umoÏÀuje optimální napnu-
tí fiemenÛ a pfiesné sefiízení fiemenic.

Sací regulátor pracuje v reÏimu on/off
(otevfien˘/zavfien˘).

Separátor oleje integruje funkce
odluãovaãe a filtru oleje. Pfiímo spo-
jen˘ se separátorem je separaãní
filtr, olejov˘ filtr a ventil minimální-
ho tlaku.

Vá‰ odborn˘ prodejce:

1) Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 1 m podle DIN 45635 T 13
2) U kompresorů na 10 bar měřeno při 9 bar podle ISO 1217.

Typ Tlak Objemový Příkon Objem Rozměry Hluč- Odvod Obj. číslo
proud motoru vzduš. Š x H x V nost vzduchu

bar I/min. 2) kW I mm dB(A)1)

AM 3-10 SC-270  10 355 3,0 270 1200x600x1320 72 3/4" H 421 121

AM 4-10 SC-270 10 440 4,0 270 1200x600x1320 73 3/4" H 421 221

Technické zmûny vyhrazeny

Stavební fiada SC
3 – 4 kW

Spolehlivé a levné fie‰ení
Tato stavební fiada ‰roubov˘ch kompresorÛ je dodávána v odkrytované verzi

na leÏaté nádobû o objemu 270 l. ·roubové kompresory mají velmi kompakt-

ní stavbu. Kompresor je snadno pfiepraviteln˘ a schopn˘ instalace díky dodáv-

ce na EUR paletû.

Zapojit a provozovat
Kompresor je dodán ve stavu pfiipraveném k uÏívání. Staãí pouze pfiipojit k elek-

trické síti. OkamÏité pouÏití bez ãasové prodlevy.

Îádné problémy s pohonem
Pohon kompresoru se uskuteãÀuje pomocí klínov˘ch fiemenÛ profilu SPZ,

pochromovan˘ch fiemenic a systému automatického napínání garantujícího

vysokou spolehlivost a dlouhou Ïivotnost klínov˘ch fiemenÛ.

Rok provozu bez údrÏby
Díky speciálním filtrÛm „Spin-on“ je umoÏnûn provoz po dobu celého roku

bez dal‰ích nákladÛ na údrÏbu (pfii obvyklém vytíÏení kompresoru).

Plánovaná údrÏba
Jednoduchá, rychlá a levná. Olejov˘ filtr, odluãovací filtr „Spin-on“ a vloÏka

vzduchového filtru se vymûní jednodu‰e a rychle. To znamená vy‰‰í efektivi-

tu pfii niÏ‰ích nákladech na údrÏbu.

Ovládání Start-stop
Pfii dosaÏení max. tlaku je kompresor okamÏitû zastaven. Pfii poklesu tlaku na

nastavenou hodnotu se automaticky spustí. Kompresor je vybaven tepelnou

ochranou motoru, která odstaví kompresor pfii pfiekroãení max. teploty. Tyto

kompresory nemají Ïádné dal‰í ochranné a blokovací obvody.

Nov˘ olej na syntetické bázi
Zaji‰Èuje rychlou separaci vody, niÏ‰í tfiení, vût‰í úsporu energie a del‰í inter-

valy údrÏby.Jeho v˘borné mazací vlastnosti zaji‰Èují lep‰í ochranu jednotli-

v˘ch dílÛ proti opotfiebení a korozi. V˘hodné pro extrémní zatíÏení stroje.


