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GELUIDSGEDEMPTE HEAVY DUTY RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN - OLIEGESMEERD

CM 800 D SILENT
Bestelnr. (3-400 V) 25457
Air input 800 l/min.
Max. druk 11 bar
Ketel optie naar keuze
Gewicht 168 kg
Geluidsniveau LwA 85 dB / LpA 65 dB
Vermogen 5,5 PK
Aantal cilinders 2
Nakoeler ja
2-Traps ja (K 30)
Maten 870x640x1120 mm
Prijs excl. BTW 2799 e

INDUSTRIAL

CM 1000 D SILENT SDS
Bestelnr. (3-400 V) 25459
Air input 1000 l/min.
Max. druk 11 bar
Ketel optie naar keuze
Gewicht 182 kg
Geluidsniveau LwA 88 dB / LpA 68 dB
Vermogen 7,5 PK
Aantal cilinders 2
Nakoeler ja
2-Traps ja (K 30)
Maten 870x640x1120 mm
Prijs excl. BTW 3299 e

INDUSTRIAL

❙ 5,5 PK
❙ 11 bar
❙ 65 dB(A)
❙ 2-trapspomp (K30)
❙ 2 cilinders in lijn

SILENT

❙ 7,5 PK
❙ 11 bar
❙ 68 dB(A)
❙ 2-trapspomp (K30)
❙ Aanloop van de 
 compressor d.m.v. 
 ster-driehoek 
 schakeling SDS 
❙ 2 cilinders in lijn

SILENT

Aanbevolen persluchtketel 100/270/500 liter
 Type Bestelnr. Capaciteit Max. druk Gewicht Maten Prijs excl. BTW 
 100 liter 26710 100 l 11 bar 37 kg 370x370x1200 mm 489 e
 270 liter 26712 270 l 11 bar 80 kg 500x500x1650 mm 759 e
 500 liter 26714 500 l 11 bar 135 kg 600x600x2100 mm 1029 e

LOW 

SPEED

LOW 

SPEED

TWEE 

TRAPS

TWEE 

TRAPS

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
❙ Trillingsarme werking dankzij drievoudige montage van trillingsdempers
❙ Hoge maximum werkdruk tot maximum 11 bar / 13 bar
❙ Premium assemblage kwaliteit met duurzame, originele componenten made in EU
❙ Kan direct in de werkplaats geplaatst worden dankzij de geluidsarme werking
❙ Voorzien van 2 onafhankelijke koelventilatoren om de bedrijfstemperatuur 
 binnenin de geluidsarme kast zo laag mogelijk te houden
❙ Voorzien van een klein drukcompensatie tankje en een elektrisch 
 magneetventiel (CM 1200 / CM 700) voor de ontluchting van de 
 compressorpomp alvorens op te starten

CM 1200 D SILENT SDS
Bestelnr. (3-400V) 25461
Air input 1200 l/min.
Max. druk 11 bar
Ketel optie naar keuze
Gewicht 225 kg
Geluidsniveau LwA 88 dB / LpA 68 dB
Vermogen 10 PK
Aantal cilinders 2
Nakoeler ja
2-traps ja (K 50)
Maten 870x640x1120 mm
Prijs excl. BTW 4428 e

CM 700 D SILENT SDS - 13 BAR
Bestelnr. (3-400V) 25468 
Air input 700 l/min.
Max. druk 13 bar
Ketel optie naar keuze
Gewicht 187 kg
Geluidsniveau LwA 90 dB / LpA 65 dB
Vermogen 7,5 PK
Aantal cilinders 2
Nakoeler ja
2-traps ja (K 30)
Maten 870x640x1120 mm
Prijs excl. BTW 3918 e

CM 600 D SILENT - 13 BAR
Bestelnr. (3-400V) 25466 
Air input 600 l/min.
Max. druk 13 bar
Ketel optie naar keuze
Gewicht 168 kg
Geluidsniveau LwA 89 dB / LpA 65 dB
Vermogen 5,5 PK
Aantal cilinders 2
Nakoeler ja
2-traps ja (K 30)
Maten 870x640x1120 mm
Prijs excl. BTW 3407 e

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Aanbevolen persluchtketel 270/500 liter

 Type Bestelnr. Capaciteit Max. druk Gewicht Maten Prijs excl. BTW 
 300 liter 26718 300 l 16 bar 85 kg 500x500x1650 mm 1079 e
 500 liter 26714 500 l 11 bar 135 kg 600x600x2100 mm 1029 e

Premium geluidsarme 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
❙ Trillingsarme werking dankzij drievoudige montage van trillingsdempers
❙ Hoge maximum werkdruk tot maximum 10 bar 

❙ Voorzien van een ingebouwde persluchtketel van 24 liter
❙ Premium assemblage kwaliteit met duurzame, originele componenten made in EU
❙ Kan direct in de werkplaats geplaatst worden dankzij de geluidsarme werking
❙ Dashboard voorzien van 2 manometers, drukregelaar en aan/uit schakelaar
❙ Tip: Wij raden een 100 liter tank aan voor de buffering van de perslucht
❙ Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten

❙ 3 PK
❙ 10 bar
❙ 63 dB(A)
❙ 2 cilinders in lijn (K17)

CM 455 W SILENT  /  CM 455 D SILENT
Bestelnr. (1-230 V) 25453
Bestelnr. (3-400 V) 25455
Air input 450 l/min.
Max. druk 10 bar
Ketel 24 l
Gewicht 110 kg
Geluidsniveau LwA 83 dB / LpA 63 dB
Vermogen 3 PK
Aantal cilinders 2
Nakoeler ja
Maten 720x640x1220 mm
Prijs excl. BTW 2199 e

PROFESSIONAL

SILENT

LOW 

SPEED

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
❙ Trillingsarme werking dankzij drievoudige montage van trillingsdempers
❙ 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 2 onafhankelijke koelventilatoren om de bedrijfstemperatuur 
 binnenin de geluidsarme kast zo laag mogelijk te houden
❙ Voorzien van een klein drukcompensatie tankje en een elektrisch magneetventiel       
   (CM 1000) voor de ontluchting van de compressorpomp alvorens op te starten

❙ 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 (motor/pomp)
 - Spanning (status)
❙ De driefasige motor wordt opgestart d.m.v een ster-driehoekschakeling (SDS)  
 om zo de stroompiek bij het opstarten zo laag mogelijk te houden
 (CM 800 D wordt direct aan het driefasig net aangeloten)
❙ Tip: Wij raden een 270 liter tank aan voor de buffering van de perslucht
❙ Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten

Inclusief 
ster-driehoek 
schakeling

SDS
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