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POJÍZDNÉ

·piãkové vybavení s pohonem na jedné hﬁídeli
Stavební ﬁada SuperMaster
Pojízdné pístové kompresory
pro nároãného ﬁemeslníka.

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 odloučí, a tím
je ochráněno připojené
pneumatické nářadí.

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.

O klidné ustavení
a bezpeãn˘ transport
se starají velká,
vzduchem plněná
kola a dvě gumové
přísavné nožičky.
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Schneider Bohemia

Ne v‰echny uvedené v˘hody
platí pro v‰echny modely této
stavební ﬁady!

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.

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.
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Kompresory, pojízdné
SuperMaster

Kompresory pro univerzální použití se špičkovým
vybavením a agregátem na jedné hřídeli s motorem

Společné znaky:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pojízdný kompresor
Provoz s nízkými vibracemi díky nízkým otáčkám
Agregát na jedné hřídeli s motorem
Velký vysoce výkonný ventilátor pro optimální chlazení
Vzdušník s vnitřní povrchovou úpravou. Záruka 10 let proti prorezavění
Přídavný dochlazovač stl. vzduchu. Tím méně vlhkosti ve stl. vzduchu.
Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou
(400 V Cekon zástrčka s měničem fází)
Plně automatický provoz se speciálním odlehčením při rozběhu s ochranou motoru a vypínačem
Vzdušník je vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku a vypouštěcím ventilem kondenzátu
Úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulovaný a vyčištěný vzduch od kondenzátu,
nečistot a oleje a s přimazávačem pro stlačený vzduch s olejem
Jeden odvod vzduchu pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje, jeden odvod pro přimazaný stl. vzduch
Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a provozní tlak

Typ

Tlak
bar

Nasávané
Plnící
množství množství
I/min.
I/min.

Příkon
motoru
kW

Napětí
Volt

Počet
otáček
min-1

Velikost
vzduš.
I

Rozměry
Š x H xV
mm

Hmotnost

Hlučnost
dB(A) 1)

Obj. číslo

kg

320-10-60 W

10

310

240

1,9

230

1410

60

970x480x710

58

91

A 666 003

400-10-60 W

10

390

300

2,2

230

1430

60

980x480x780

75

93

A 666 001

400-10-60 D

10

390

300

2,2

400

1430

60

980x480x780

75

93

A 666 002

600-10-60 D

10

560

450

3,0

400

1440

60

980x480x780

79

97

A 666 004

1)

Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

SuperMaster

320-10-60 W

●

2 válce, uspořádání do V

SupeMaster

400-10-60 W

●

2 válce, uspořádání do V

400-10-60 D

●

Jako 400-10-60 W, ale na střídavý proud

600-10-60 D

●

Jako 400-10-60 D, ale s výkonnějším agregátem

Schneider Bohemia
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