
D I R E C T  A A N G E D R E V E N  C O M P R E S S O R E N✓ Budgetvriendelijke compressoren voor sporadisch gebruik
✓ Direct aangedreven compressoren tot max. werkdruk 8 bar 

✓ Budgetvriendelijke compressoren voor semi-professioneel gebruik
✓ Deze compressoren zijn de perfecte partner voor het lichte werk
✓ Direct aangedreven compressoren tot max. werkdruk 8 bar 
✓ Riemaangedreven compressoren tot max. werkdruk 10 bar
✓ Toerental bij direct aangedreven compressoren bedraagt 2800 t/min.

✓ Deze compressoren geschikt voor het intensievere werk blinken uit door hun
 perfecte assemblage kwaliteit en het gebruik van duurzame, 
 originele componenten
✓ Longrunner: door de excellente engineering zijn deze machines ontworpen
 voor een langere levensduur
✓ Max. werkdruk van 10 bar en hoger waardoor deze compressoren geschikt   
 zijn voor een breder spectrum van persluchttoepassingen
✓ Traagdraaiende compressoren door het gebruik van 4-polige motoren 
 (direct aangedreven 1400 t/min.) of door het gebruik van 2-polige motoren
 met een riemoverbrenging werken deze compressoren merkelijk stiller en
 gaan deze duidelijker langer mee
✓ Contimac compressoren met het label professional series beschikken over
 minimaal 3 van de 4 premium compressor kwaliteiten

✓ Compressoren voor intensief gebruik voorzien van premium twee-traps pomp met intercooler en nakoeler
✓ Dankzij de drukverhoging in 2 stappen werken deze 2-trapspompen effi ciënter dan ééntrapspompen en is er merkelijk minder condensatievorming in de tank
✓ Premium assemblage kwaliteit: deze compressoren blinken uit door hun perfecte assemblage kwaliteit en het gebruik van duurzame originele componenten
✓ Longrunner: door de excellente engineering  zijn deze machines ontworpen voor een langere levensduur
✓ 11 bar: maximum werkdruk van 11 bar en hoger waardoor deze compressoren geschikt zijn voor een breder spectrum van persluchttoepassingen
✓ 1000 RPM : traagdraaiende compressoren door het gebruik van 2-polige motoren met een riemoverbrenging werken deze compressoren merkelijk stiller en gaan deze   
 duidelijker langer mee  
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