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G E L U I D S A R M E  S C H R O E F C O M P R E S S O R E NG E L U I D S A R M E  S C H R O E F C O M P R E S S O R E N

❙ Professionele schroefcompressoren made in de EU
❙ Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
❙ Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
❙ De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
❙ Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit 
 de compressor gehaald wordt
❙ Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non- actief te staan om oververhitting 
 van de compressorkop te voorkomen 
❙ Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
❙ Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

 NS 3/150
Bestelnr. (1-230 V) 25031
Effectieve luchtopbrengst 300 l/min. (350 l/min. bij 8 bar)

Max. druk 9 bar
Ketel 150 L
Vermogen 3 PK
Geluidsniveau 59 dB (A)
Aansluiting 3/4”
Gewicht 84 kg
Maten 1360x540x1200 mm
Prijs excl. BTW 2799 e

❙ Professionele schroefcompressoren made in de EU
❙ Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
❙ Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
❙ De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
❙ Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit 
 de compressor gehaald wordt
❙ Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non- actief te staan om oververhitting 
 van de compressorkop te voorkomen 
❙ Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
❙ Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

NS 10
Bestelnr. (3-400V) 25080 
Effectieve luchtopbrengst 860 l/min.
Max. druk 10 bar
Ketel optie naar keuze
Vermogen 10 PK
Gewicht 148 kg
Geluidsniveau 67 dB(A)
Maten 820x540x750 mm
Prijs excl. BTW 3549 e

NS 20
Bestelnr. (3-400V) 25082 
Effectieve luchtopbrengst 1900 l/min.
Max. druk 10 bar
Ketel optie naar keuze
Vermogen 20 PK
Gewicht 280 kg
Geluidsniveau 67 dB(A)
Maten 940x630x850 mm
Prijs excl. BTW 4790 e

NS 15
Bestelnr. (3-400V) 25081 
Effectieve luchtopbrengst 1430 l/min.
Max. druk 10 bar
Ketel optie naar keuze
Vermogen 15 PK
Gewicht 254 kg
Geluidsniveau 67 dB(A)
Maten 940x630x850 mm
Prijs excl. BTW 4499 e

❙ 860 l/min.
❙ 10 PK
❙ 10 bar
❙ 67 dB (A°

❙ 1430 l/min.
❙ 15 PK
❙ 10 bar
❙ 67 dB (A°

❙ 1900 l/min.
❙ 20 PK
❙ 10 bar
❙ 67 dB (A°

PERSLUCHTKETELS
Bestelnr. 26712 26714
Capaciteit 270 l 500 l
Max. druk 11 bar 11 bar
Ø x hoogte 500x1680 mm 650x2200 mm
Prijs excl. BTW 759 e	 1029 e

 NS 3/270 VERTICALE
Bestelnr. (1-230 V) 35032
Effectieve luchtopbrengst 300 l/min. (350 l/min. bij 8 bar)

Max. druk 9 bar
Ketel 270 L
Vermogen 3 PK
Geluidsniveau 59 dB (A)
Aansluiting 3/4”
Gewicht 145 kg
Maten 670x670x1850 mm
Prijs excl. BTW 2999 e
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