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GELUIDSGEDEMPTE HEAVY DUTY RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN - OLIEGESMEERD GELUIDSGEDEMPTE HEAVY DUTY RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN - OLIEGESMEERD

Premium geluidsarme 2- traps riemaangedreven compressor made in EU met volgende unieke kenmerken: 
❙ Zeer stille werking dankzij het gebruik van een laag toerental door riemoverbrenging en de geluidsdempende behuizing
❙ Hoge maximum werkdruk tot maximum 11 bar 
❙ Premium assemblage kwaliteit met duurzame, originele componenten made in EU
❙ Kan direct in de werkplaats geplaatst worden dankzij de geluidsarme werking
❙ Voorzien van een onafhankelijke koelventilator om de bedrijfstemperatuur binnenin de geluidsarme kast zo laag mogelijk te houden
❙ Voorzien van manometer ( weergave van druk in tank),uurteller, noodstop en aan/uit schakelaar
❙ Dashboard voorzien van LED’s  die oplichten bij volgende anomalieën/status:
 - Verkeerde draairichting bij het aansluiten op het driefasige net
 - Temperatuur binnenin de geluidsarme kast te hoog
 - Spanning (status) 
❙ De driefasige motor wordt opgestart d.m.v een ster-driehoekschakeling om zo de stroompiek bij het opstarten zo laag mogelijk te houden
❙ Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten

CM 1000/11/500 D SILENT SDS
Bestelnr. (3-400 V) 25470
Air input 1000 l/min.
Max. druk 11 bar
Ketel 500 l
Gewicht 260 kg
Geluidsniveau LwA 89 dB / LpA 69 dB
Vermogen 7,5 PK
Aantal cilinders 2
Nakoeler ja
Tweetraps ja (K 30)
Maten 2000x750x1700 mm
Prijs excl. BTW 4399 e

INDUSTRIAL

Premium geluidsarme 2- traps riemaangedreven compressor made in EU met volgende unieke kenmerken: 
❙ Zeer stille werking dankzij het gebruik van een laag toerental door riemoverbrenging en de geluidsdempende behuizing
❙ Hoge maximum werkdruk tot maximum 11 bar 
❙ Premium assemblage kwaliteit met duurzame, originele componenten made in EU
❙ Kan direct in de werkplaats geplaatst worden dankzij de geluidsarme werking
❙ Voorzien van een onafhankelijke koelventilator om de bedrijfstemperatuur binnenin de geluidsarme kast zo laag mogelijk te houden
❙ Voorzien van manometer ( weergave van druk in tank),uurteller, noodstop en aan/uit schakelaar
❙ Dashboard voorzien van LED’s  die oplichten bij volgende anomalieën/status:
 - Verkeerde draairichting bij het aansluiten op het driefasige net
 - Temperatuur binnenin de geluidsarme kast te hoog
 - Spanning  (status) 
❙ De driefasige motor wordt opgestart d.m.v een ster-driehoekschakeling om zo de stroompiek bij het opstarten zo laag mogelijk te houden
❙ Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten

CM 1200/11/500 D SILENT SDS
Bestelnr. (3-400 V) 25469
Air input 1200 l/min.
Max. druk 11 bar
Ketel 500 l
Gewicht 298 kg
Geluidsniveau LwA 89 dB / LpA 69 dB
Vermogen 10 PK
Aantal cilinders 2
Nakoeler ja
Tweetraps ja (K 50)
Maten 2000x750x1700 mm
Prijs excl. BTW 4999 e

INDUSTRIAL
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