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POJÍZDNÉ

Tiché kompresory
Stavební ﬁada SilentMaster
Pro místa pouÏití, kde je vyÏadován
tich˘ provoz kompresoru.

Kompletní vybavení:
úpravná jednotka
s redukãním ventilem
s filtrem, 2 manometry,
2 rychlospojkami a pﬁimazávaãem
Pomocí redukčního
ventilu s filtrem se
nastaví požadovaný
provozní tlak a odfiltruje
se vznikající kondenzát.
To snižuje opotřebování
pneumatického nářadí.
Zabudovaný olejový
přimazávač zásobuje
připojené pneumatické
nářadí nutným mazáním.
Dvě rychlospojky
nabízejí alternativu:
bezolejový stlačený
vzduch pro lakýrnické
práce, stlačený vzduch
s olejem pro nářadí,
které vyžaduje mazání.
Dva manometry umožňují současnou kontrolu
provozního tlaku
a tlaku ve vzdušníku.

Robustní a bezpeãné
Nízký počet otáček
tohoto robustního
kompresoru s agregátem na jedné hřídeli
s motorem šetří stavební díly. Výsledek:
spolehlivý provoz
a dlouhá životnost.
Žádná ztráta výkonu
mezi motorem
a agregátem.

Vysok˘ stupeÀ úãinnosti,
vysoké plnící mnoÏství
Agregát se 2 válci
uspořádanými do V
s jednostupňovou
kompresí – zvyšuje
stupeň účinnosti
a plnící množství.

Dochlazovaã ‰etﬁí
pneumatické náﬁadí
Doplňkový ochlazovač
na hlavě válce a tlakové
vedení zajišťují velké
ochlazení stlačeného
vzduchu. Kondenzát
se včas vyloučí, a tím
je ochráněno připojené
pneumatické nářadí.

Vzdu‰ník s vypálenou
vnitﬁní povrchovou
úpravou zaji‰Èuje
dlouhou Ïivotnost
Tento vzdušník
z kvalitní oceli
s vnitřní povrchovou
úpravou chrání
optimálně před korozí
a zajišťuje dlouhou
životnost.
Proto Vám můžeme dát
na vzdušník záruku 10
let proti prorezavění.

Pro klidné ustavení
a bezpeãn˘ transport se
starají velká, vzduchem
plněná kola a dvě
gumové přísavné
nožičky.
Ne v‰echny uvedené v˘hody
platí pro v‰echny modely této
stavební ﬁady!

Schneider Bohemia
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Kompresory, pojízdné
SilentMaster

Kompresory pro speciální požadavky
– tiché díky speciálnímu tlumení

Společné znaky:
●
●
●
●
●

Pístový kompresor s agregátem na jedné hřídeli s motorem
Pracuje téměř nehlučně díky speciálně tlumené skříni
Jeden válec
Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou
Vzdušník vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku ve vzdušníku a vypouštěcím ventilem kondenzátu

Typ

Tlak

Plnící
množství
I/min.

Příkon
motoru
kW

Napětí

bar

Nasávané
množství
I/min.

Velikost
vzduš.
I

Hlučnost
dB(A)

Volt

Počet
otáček
min-1

30-8-4 W

8

30

19

Rozměry
Š x H xV
mm

Hmotnost

0,2

230

2900

4

31

1)

410x190x435

19

Obj. číslo

kg
A 333 005

50-8-9 W

8

50

36

0,34

230

2900

9

33

1)

360x360x480

22

A 333 004

100-8-6 W bezolej.

8

95

50

0,55

230

1420

6

87

2)

380x210x430

14

A 333 002

200-8-6 W bezolej.

8

200

110

1,1

230

2850

6

89

2)

460x220x650

19

A 333 003

255-10-50 W

10

255

165

1,5

230

2800

50

87

2)

1000x390x770

56

A 333 001

320-10-60 W

10

310

240

1,9

230

1410

60

85

2)

970x480x770

90

A 333 006

Speciální olej pro A 333 005 a A 333 004, obsah 1l
1)
2)

B 770 010

Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 4 m podle 79/113 EWG (LPA4)
Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

SilentMaster

30-8-4 W

●
●
●
●
●
●
●
●

SilentMaster

50-8-9 W

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Schneider Bohemia

Přenosný
Plně automatický provoz s tlakovým spínačem
Odvod vzuchuchu přes rychlospojku pro jednoduché připojení pneu. nářadí
Úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu,
jakož i čistý vzduch bez kodenzátu, nečistot a oleje
Manometr provozního tlaku
Téměř nehlučný. Proto použitelný přímo na pracovišti
Výborně se hodí pro airbrush práce
Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

Přenosný
Plně automatický provoz s tlakovým spínačem
Odvod vzuchuchu přes rychlospojku pro jednoduché připojení pneu. nářadí
Úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu,
jakož i čistý vzduch bez kodenzátu, nečistot a oleje
Manometr provozního tlaku
Téměř nehlučný. Proto použitelný přímo na pracovišti
Výborně se hodí pro airbrush práce
Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění
S odlehčením tlaku pro bezzátěžový rozběh
Se speciální hlavou pro nízké provozní teploty, tím obzvláště nízký obsah
zbytkového oleje ve stl. vzduchu
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Kompresory, pojízdné

SilentMaster

100-8-6 W bezolej.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

SilentMaster

200-8-6 W bezolej.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

SilentMaster

255-10-50 W

●
●
●
●
●
●
●
●

SilentMaster

320-10-60 W

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Přenosný
Plně automatický provoz s tlakovým spínačem a odvzdušňovacím ventilem
Dlouhá životnost oproti tradičním bezolejovým kompresorům
díky vysoce hodnotným, opotřebení odolným materiálům
Vysoký plnící výkon díky výkonnému kyvnému pístu
Redukční ventil k nastavení provozního tlaku
Tichý díky speciálnímu zakrytí agregátu
Nízký počet otáček
Vzdušník vybavený pojistným ventilem, manometrem tlaku ve vzdušníku
a vypouštěcím ventilem kondenzátu
Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

Přenosný a pojízdný
Plně automatický provoz s tlakovým spínačem a odvzdušňovacím ventilem
Vzdušník vybavený pojistným ventilem, manometrem tlaku a vypouštěcím
ventilem kondenzátu
Redukční ventil k nastavení provozního tlaku
Integrované příslušenství obsahuje spirálovou hadici 8 x 1 mm,
délka 4 m a ofukovací pistoli
Dlouhá životnost oproti tradičním bezolejovým kompresorům
díky vysoce hodnotným, opotřebení odolným materiálům
Vysoký plnící výkon díky výkonnému kyvnému pístu
Kompaktní plochá stavba - zabírá málo místa
Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

Pojízdný
Plně automatický provoz díky tlakovému spínači s odlehčením
při rozběhu s ochranou motoru a vypínačem
Armaturová jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu,
jakož i čistý vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
Přídavný dochlazovač stl. vzduchu. Tím méně vlhkosti ve stl. vzduchu
Odvody vzduchu s bezpečnostní rychlospojkou pro jednoduché připojení
a bezpečné odpojení pneu. nářadí
Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a provozní tlak
Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění
Tlumený agregát s integrovaným elektrickým přídavným větrákem

Provoz s nízkými vibracemi díky nízkému počtu otáček
Vzdušník se zinkofosfátovou a umělohmotnou povrchovou úpravou
a dvousložkovou vnitřní úpravou
Velký výkonný ventilátor pro optimální chlazení
Přídavný dochlazovač stl. vzduchu. Tím méně vlhkosti ve stl. vzduchu
Plně automatický provoz díky tlakovému spínači s odlehčením
při rozběhu s ochranou motoru a vypínačem
Armaturová jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu,
jakož i čistý vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
Odvody vzduchu s bezpečnostní rychlospojkou pro jednoduché připojení
a bezpečné odpojení pneu. nářadí
Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a provozní tlak
Tlumený agregát s integrovaným elektrickým přídavným větrákem
Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění
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