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SMART 7

Изгодния
Винтов компресор с маслено впръскване 
4-18.5 kW
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SMART 7

SMART 4 4 0,63 0,62 0,37 820 730 880 190 62 +/-2

SMART 5 5,5 0,86 0,81 0,48 900 600 1.040 235 62 +/-2

SMART 7 7,5 1,10 1,06 0,85 900 600 1.040 240 62 +/-2

SMART 11 11 1,66 1,64 1,26 1.030 850 1.280 360 65+/-2

SMART 15 15 2,25 1,97 1,79 1.030 850 1.280 360 65+/-2

SMART 18 18 2,97 2,94 2,10 1.130 850 1.360 460 68+/-2

Винтов компресор SMART:

8 bar 10 bar 12 bar* Дължина  Широчина  Височина

[kW] [m³/min] [mm] [mm] [mm] [kg] [dB(A)]

Данни за производителност съгласно ISO 1217, приложение "C" 

* опция

 SMART  Винтов компресор с маслено впръскване 4-18.5 kW

Гаранция: 2 години или 5 години при 
сключване на "безгрижен" договор

 Изчислими разходи за обслужване 
без неприятни изненади поради 
непредвидени ремонти

      Дебит Размери Тегло Ниво на 
 мощност 

Номинална
 шумМодел

       
         

           



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SMART 11

SMART 11

Голям компресорен блок

Високоефективен електродвигател IE3

Ниска скорост на въртене и съответно по-дълъг 
жизнен цикъл 

 По-ниски работни температури 

• Ефективно предаване на мощността

• Лесно обслужване

• Двойна защита на електродвигателя

С ниската си консумация на енергия щади околната среда

 Защитен от прах и пръскане

Притежава висока ефективност благодарение на 
специалните си намотки

Отговаря на условията на Директивата за екодизайн 2020

Дълги интервали за поддръжка 

• 

 Намалени разходите за поддръжка

 Изчислими  разходи за обслужване, без  непредвидени 
ремонти 

Ниско ниво на шум

 Изключително безшумни

 Не превишава ограничението на Европейската комисия за 
консумация на енергия и има значително по-ниски 
разходи на електроенергия в сравнение с 
конвенционалните винтови компресори 

Нашата SMART серия е удобно за клиентите решение 
за просто но ефективно производство на сгъстен въздух 
с високо качество. Лесна за инсталиране, изключително 
тиха, удобна за поддръжка и много компактна 
компресорна станция. 
Подходяща за монтаж почти на всякъде.

Ремъчно задвижване
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SMART 7 TD

8 bar 10 bar 12 bar
**

[kW] [m³/min] [mm] [mm] [mm] [kg] [dB(A)]

SMART 4 TD* 4 0,63 0,62 0,37 1.879 765 1.670 464 63 +/-2

SMART 5 TD* 5,5 0,86 0,81 0,48 1.879 765 1.670 425 63 +/-2

SMART 7 TD* 7,5 1,10 1,06 0,85 1.879 765 1.670 430 63 +/-2

SMART 11 TD* 11 1,66 1,64 1,26 1.962 920 1.765 580 66+/-2

SMART 15 TD* 15 2,25 1,97 1,79 1.962 920 1.765 580 66+/-2

SMART 18 TD* 18 2,97 2,94 2,10 2.120 990 1.840 710 69+/-2

Дължина  Широчина Височина

Гаранция: 2 години или 5 години при 
сключване на "безгрижен" договор

 Изчислими разходи за обслужване 
без неприятни изненади поради 
непредвидени ремонти

Винтов компресор SMART TD върху ресивер с вграден изсушител 

Модел           Мощност Дебит Размери Тегло      Ниво на   
 шум

* Ресивер 1*270l хоризонтален за  4-7.5 kW, 2*125l хоризонтален за
11-18.5 kW Точката на роса на изсушителя +5°C
Дебит съгласно ISO 1217, приложение C

**опция

TD системи - Винтови компресори с маслено впръскване 

върху ресивер с изсушител  4-18.5 kW



9

SMART 7 TD

SMART 11 TD

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Благодарение на малките си размери, тази 
машина се побира почти навсякъде

 Не са необходими скъпи тръбопроводи; лесно 
за свързване

Plug & Play

Високо качество на сгъстен въздух чрез вграден 
изсушител

 Без кондензат в сгъстения въздух –  защита на 
свързаното към цялата система оборудване

 Ниско съдържание на остатъчно масло в 
сгъстения въздух и по този начин защита на 
околната среда

Ниско ниво на шум, супер шумоизолация

 Благодарение на ниските нива на шум може да 
бъде инсталиран почти навсякъде

 Благодарение на инсталираните 
предварителен и фин (след студоизсушителя) 
филтри,  се гарантира високо качество на 
сгъстения въздух 

Интегрирани филтри

С или без управление на скоростта

 Нашите компактни машини се предлагат и с 
честотно управление на скоростта, т.е. 
компресорът винаги произвежда точно толкова 
сгъстен въздух, колкото е необходимо

TD серията е идеална система "всичко в едно" за 
нашите клиенти, които предпочитат компактни 
решения. 
Без тръгби инсталации, всичко е готово, просто 
включете захранването, свържете подаването на 
сгъстен въздух към потребителската мрежа или 
устройство и сте готови... 

Предимства

Компактен дизайн, заемащ малко пространство
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FOCUS
FOCUS 22

FOCUS 30

FOCUS 37

FOCUS 45

FOCUS 55

FOCUS 75

FOCUS 90

FOCUS 110

FOCUS 132

FOCUS 160

FOCUS 200

FOCUS 250

FOCUS 315
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FOCUS 75

Икономичния
Винтови компресори с маслено впръскване 
22-315 kW
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FOCUS 55

Винтови компресори FOCUS

* опция

FOCUS 22 22 3,74 3,33 2,70 1.300 850 1.210 484 70 +/-2

FOCUS 30 30 5,29 4,50 4,17 1.550 1.000 1.350 753 68 +/-2

FOCUS 37 37 6,30 5,60 5,11 1.500 1.000 1.350 780 68 +/-2

FOCUS 45 45 7,70 7,07 6,24 1.680 1.000 1.490 826 72+/-2

FOCUS 55 55 9,50 9,12 7,72 1.800 1.150 1.654 1.260 72+/-2

FOCUS 75 75 13,52 11,80 10,19 2.000 1.210 1.545 1.880 72+/-2

FOCUS 90 90 15,40 14,90 11,40 2.100 1.300 1.900 2.080 65 +/-2

8bar 10bar 12 bar*      Дължина    Широчина   Височина

[kW] [m³/min] [mm] [mm] [mm] [kg] [dB(A)]

FOCUS 110 110 20,00 17,00 14,60 2.800 1.900 1.690 2.850 68 +/-2

FOCUS 132 132 23,00 21,00 18,60 2.800 1.900 1.690 3.200 75 +/-2

FOCUS 160 160 27,60 24,60 20,40 3.200 2.030 2.100 3.850 75 +/-2

FOCUS 200 200 29,98 29,80 20,60 3.500 2.100 2.100 4.500 82 +/-2

FOCUS 250 250 40,74  40,60 при запитване 3.820 2.100 2.165 4.800 85 +/-2

FOCUS 315 315 49,36 49,20 при запитване 4.000 2.100 2.100 8.500 82 +/-2

Дебит съгласно ISO 1217, приложение C 

Гаранция: 2 години или 5 години при 
сключване на "безгрижен" договор

Изчислими разходи за обслужване 
без неприятни изненади поради 
непредвидени ремонти

   Модел         Мощност Дебит Размери  Тегло   Ниво на 
шум

 FOCUS Винтови компресори с маслено впръскване и директно
 задвижване 22-315 kW
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• 

• 

• 

• 

• 

FOCUS 30

FOCUS 30

 Изчистения дизайн на компресора гарантира лесен 
достъп от всички страни

• Не се изисква допълнителна защита от шум

• По този начин получаваме пестене на електроенергия

Малък отпечатък

 Компактна технология, която позволява инсталиране в 
ограничени пространства

• Лесен достъп за сервиз и поддръжка

Намалено износване

 Не се изисква смяна на задвижващи ремъци  - 
следователно по-ниски разходи за поддръжка  

 По-дълъг живот на компресорния блок поради ниски 
радиални усилия върху лагерите

Надежност

Лесна система за управление, която показва всички 
важни стойности на компактен сензорен дисплей

Лесен достъп до компресора

Значително намаляване на шума, поради директното 
задвижване

Електродвигателите работят с ниски скорости и с 
големи компресорни блокове, което удължава 
интервалите на поддръжка и намалява нейните разходи

Нашата серия FOCUS изцяло е проектирана за пестене на 
енергия. Давайки на нашите клиенти голям ефект от 
съотношението разходи / ползи, и допринася за 
внимателното използване на енергийните ресурси.

ПРЕДИМСТВА:

Нулева загуба в предаване на енергията между 
двигателя и компресорния блок - директно куплиране

• 

 Няма риск от повреда или износване на ремък и 
ремъчни шайби

 Високоефективните IE3 двигатели допринасят за 
намаляване на разходите за електроенергия
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FLEXI
FLEXI 11

FLEXI 15

FLEXI 18

FLEXI 22

FLEXI 30

FLEXI 37

FLEXI 45

FLEXI 55

FLEXI 75
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FLEXI 75

Енергоспестяващият Професионалист
Винтови компресори с променлива скорост 
11-75 kW
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FLEXI 75

FLEXI 11 11 1,83 1,73 1,36 1.030 850 1.380 356 68 +/-2

FLEXI 15 15 2,20 2,00 1,68 1.030 850 1.380 371 68+/-2

FLEXI 18 18 2,62 2,30 1,99 1.170 980 1.440 492 70+/-2

FLEXI 22 22 3,46 3,08 2,90 1.300 850 1.210 473 65+/-2

FLEXI 30 30 5,20 4,90 3,40 1.400 970 1.350 781 65+/-2

FLEXI 37 37 6,08 5,49 4,59 1.400 970 1.350 746 65+/-2

FLEXI 45 45 7,41 7,30 5,27 1.682 1.000 1.490 910 65+/-2

FLEXI 55 55 9,73 8,92 6,99 1.800 1.150 1.654 1.325 72+/-2

FLEXI 75 75 12,26 11,26 8,61 2.000 1.210 1.755 1.555 72+/-2

FLEXI 11 TD* 11 1,83 1,73 1,36 1.960 915 1.850 580 69+/-2

FLEXI 15 TD* 15 2,20 2,00 1,68 1.960 915 1.850 600 69+/-2

FLEXI 18 TD* 18.5 2,62 2,30 1,99 2.235 1.060 1.950 725 71+/-2

Винтов компресор FLEXI

8 bar 10 bar 12 bar*      Дължина    Широчина   Височина

[kW] [m³/min] [mm] [mm] [mm] [kg] [dB(A)]

*опция

Дебит съгласно ISO 1217, приложение C 
Гаранция: 2 години или 5 години при 
сключване на "безгрижен" договор

 Изчислими разходи за обслужване 
без неприятни изненади поради 
непредвидени ремонти

Дебит Размери Тегло        Ниво на 
шум

Модел           Мощност

 FLEXI   Винтови комресори с променлива скорост 11-75 kW
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FLEXI 11 

FLEXI 11

• 

• 

• 

Компресорите от серия FLEXI са нашите професионалисти 
за
пестене на енергия: те спестяват до 35% от консумацията на 
енергия в сравнение с конвенционалните компресори.

Откъде идва това?

Общият потенциал за пестене на енергия в сравнение със 
стандартен компресор идва от три фактора:

 Приблизително 10% от спестяванията могат да бъдат 
постигнати чрез използване на по-ефективни 
двигатели

 Приблизително 30% могат да бъдат спестени чрез 
честотно управление на електродвигателя

 Най-големият потенциал идва от оптимизирането на 
процесите и процедурите в съоръжението, което често 
стават възможно само чрез контрол на скоростта

Поради намалената консумация на енергия и 
произтичащите от това намаляване на разходите, 
закупуването на нов компресор от този тип се изплаща 
за много кратко време. И природата ще ви е благодарна.

Всички тези възможни спестявания са реализирани с 
нашите компресори FLEXI.

ПРЕДИМСТВА:

Високоефективните IE3 двигатели допринасят за 
значителното намаляване на консумираната мощност.

Пестене на енергия до 35% чрез използване на честотен 
контрол, комбиниран с оптимизиран дизайн.

Производство на сгъстен въздух според консумацията - 
компресорът доставя само необходимото количество 
сгъстен въздух.

Без непрекъснато превключване между режими товар / 
разтоварване - означава защита на механичните 
компоненти, по-ниски разходи за електроенергия и по-
дълъг експлоатационен живот.

Електродвигателите работещи на ниски обороти и 
винтовите блокове с голям капацитет позволяват големи 
интервали на поддръжка и намаляват разходите за 
обслужване

Изчистената конструкция на нашите компресори FLEXI 
прави поддръжката изключително лесна, което означава 
и по-ниски разходи за вас.
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STRONG 55

Мощния
Винтови компресори с маслено впръскване, директно 
задвижване, контрол на скоростта и двигател с постоянен  
магнит 7.5-315 kW
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STRONG
STRONG 7

STRONG 11

STRONG 15

STRONG 22

STRONG 30

STRONG 37

STRONG 45

STRONG 55

STRONG 75

STRONG 90

STRONG 110

STRONG 132

STRONG 160

STRONG 200

STRONG 250

STRONG 315

STRONG 2S
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STRONG 55

STRONG 7 7,5 1,15 1,12 --- 900 650 1.050 205 68 +/-2

STRONG 11 11 1,85 1,73 --- 1.232 800 1.215 365 68 +/-2

STRONG 15 15 2,23 2,10 1,83 1.232 800 1.215 365 68 +/-2

STRONG 22 22 3,75 3,72 2,77 1.352 900 1.350 490 68 +/-2

STRONG 30 30 5,25 4,97 3,47 1.432 1.000 1.480 699 68 +/-2

STRONG 37 37 6,30 5,63 5,26 1.432 1.000 1.480 705 68 +/-2

STRONG 45 45 7,80 7,68 5,17 1.830 1.290 1.855 1.315 72+/-2

STRONG 55 55 9,63 8,97 7,37 1.830 1.290 1.855 1.360 72+/-2

STRONG 75 75 12,67 11,30 9,23 1.830 1.290 1.855 1.430 72+/-2

Винтов компресор STRONG

Модел         Мощност

STRONG  Винтови компресори с регулиране на скоростта, 
директно задвижване и двигател с постоянен магнит 7.5-75 kW

 Дебит Размери  Тегло  Ниво на 
 шум

8 bar 10 bar 12 bar*      Дължина    Широчина Височина

[kW] [m³/min] [mm] [mm] [mm] [kg] [dB(A)]

Гаранция: 2 години или 5 години при 
сключване на "безгрижен" договор

 Изчислими разходи за обслужване 
без неприятни изненади поради 
непредвидени ремонти

Дебит съгласно ISO 1217, приложение C 

* опция
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STRONG 2S 37

Серията STRONG е шампионът сред енергийно 
ефективните компресори.

ПРЕДИМСТВА:

Използвайки електродвигатели с постоянен магнит, 
ефективността на такъв компресор е с до 10 процента по-
висока, отколкото на компресор с асинхронен двигател (в 
сравнение с компресор с управление на скоростта с 
трифазен асинхронен двигател). 

Благодарение на специалния дизайн на 
електродвигателя с постоянен магнит, компресорът 
е с високо КПД почти през целия обхват. Това 
означава, че спестявате енергия постоянно, без 
значение колко сгъстен въздух доставя компресора.

Нашите компресори от серията STRONG са не само 
тихи, но и доставят точното количество въздух от 
което се нуждаете.

Благодарение на интелигентните управления вие 
сте винаги наясно със състоянието на компресора. 
Разбираемо ръководство за работа със сензорния 
екран улеснява работата с компресора.

Имате ли нужда от данни на компресора на живо в 
контролната зала или на вашия смартфон / таблет? 
Това също не е проблем за нашето управление. 
Подходящият допълнителен софтуер го прави 
възможно.

Двустепенната компресия генерира допълнителни 
икономии на енергия.

Благодарение на интелигентните микропроцесорни 
управления, вие винаги сте наясно със състоянието на 
компресора. Разбираемото ръководство за работа със 
сензорния екран улеснява работата с компресора.

Поради значително по-високия енергиен потенциал на 
двигателя с постоянен магнит, в сравнение с 
асинхронния двигател, то такъв двигател със същата 
мощност може да бъде до два размера по-малък. Това 
позволява компресорът да стане по-компактен като цяло, 
което означава по-ниска себестойност и често изисква от 
вас по-малко пространство.

Винтов компресор STRONG 2S (двустепенен)

При използването на двустепенен процес на 
компресиране, въздухът достига от налягането на 
околната среда до крайното налягане на два етапа. Като 
между двете степени на компресия въздухът се охлажда.

Този тип компресия изисква значително по-малко 
енергия в сравнение с едностъпалните компресори.

ПРЕДИМСТВА:

Използвайки двигатели с постоянен магнит, 
ефективността на такъв компресор е с  до 10 % по-
висока, отколкото на честотен компресор с 
конвенционален електродвигател  (трифазен 
асинхронен).

ВИНТОВА СТЕПЕН
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STRONG 160

Винтов компресор STRONG

Модел  Мощност  Дебит Размери Тегло  Ниво на 
шум

STRONG 90 90 16,53 13,90 12,11 2.500 1.750 1.800 2.450 75 +/-2

STRONG 110 110 20,00 17,00 14,21 2.500 1.750 1.800 2.500 75 +/-2

STRONG 132 132 23,00 21,00 16,32 2.500 1.750 1.800 2.600 75 +/-2

STRONG 160 160 27,60 24,50 18,89 3.230 2.060 2.100 3.850 75 +/-2

STRONG 200 200 31,00 30,36 20,64 3.500 2.100 2.100 4.500 82 +/-2

STRONG 250 250 41,40 40,60  при запитване   3.860 2.160 2.660 6.000 82 +/-2

STRONG 315 315 50,09 49,20  при запитване 3.200 2.100 2.250 4.700 80 +/-2

8 bar 10 bar 12 bar      Дължина Широчина Височина

[kW] [m³/min] [mm] [mm] [mm] [kg] [dB(A)]

Гаранция: 2 години или 5 години при 
сключване на "безгрижен" договор

 Изчислими разходи за обслужване без 
неприятни изненади поради 
непредвидени ремонти

*Дебит съгласно ISO 1217, приложение C

   STRONG  Винтови компресори с регулиране на скоростта, 
директно задвижване и двигател с постоянен магнит 90-315 kW
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STRONG  132

Използването на двигатели с постоянен магнит с 
най-висок клас на ефективност IE4 гарантира 
максимална мощност в целия диапазон на работа. 
Това означава, че за  разлика от 
конвенционалните компресори, компресорът от 
серията STRONG е високоефективен дори и извън 
зоната на „върхова мощност“.

Без допълнителни разходи по поддръжка на 
предавателната кутия.

Благодарение на контрола върху скоростта, 
машината автоматично се настройва спрямо 
консумацията на сгъстен въздух.

Ниски разходи по поддръжката, благодарение на 
дългите сервизни интервали.

Управления на системата
Компресорите от серията STRONG са 
стандартно оборудвани с нашата система за 
управление 6080.

ПРЕДИМСТВА:

6 дигитални входа и 6 релейни изхода

Работа в мрежа като главен или подчинен с до 15 
други компресора

Контрол на температурата на лагерите и следене 
на последователността на фазите

Следи и показва моментната консумация и 
натрупаното потребление на енергия

MODBUS интерфейс

Дистанционно включване и изключване

Присвояване на входове / изходи с различни 
съобщения

Голям цветен 7'' дисплей с "тъчскрийн" 

Нашите големи компресори > 75kW  от серията 
STRONG са не само с директно задвижване и 
контрол на скоростта, но и всички са оборудвани 
с двигател с постоянен магнит, от клас на 
ефективност IE4, като стандарт.

ПРЕДИМСТВА:

Директното задвижване елиминира загубите на 
енергия от предавателната кутия между двигателя и 
винтовата степен.
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Голям радиатор 
осигуряващ отлично 

охлаждане
Маслен резервоар с 

вграден висококачествен 
филтър за фини частици

STRONG        Винтови компресори с регулиране на скоростта, директно           
задвижване и двигател с постоянен магнит 90-315 kW

Фиксирани тръбопроводи за 
дълъг експлоатационен живот

Високоефективна винтова степен  
за висококачествена компресия



   Speed-controlled screw compressors with direct drive and
   permanent magnet motor 90-315 kW
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Интелигентно 
многофункционално 
управление

Мощен честотен 
преобразувател за 
оптимална работа

Гаранция: 2 години или 5 години при 
сключване на "безгрижен" договор
  Изчислими  разходи  за  обслужване 
без неприятни изненади поради 
непредвидени ремонти

Двигател с 
постоянен 

магнит

STRONG
Мощния
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STORM
STORM 7

STORM 11

STORM 15

STORM 22

STORM 37
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STORM 11

Компактното Чудо
Винтови компресори с масловпръскване, регулиране на 
скоростта, директно задвижване и двигател с постоянен 
магнит 7.5 - 37 kW
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STORM   11

Винтов компресор STORM 7.5-37 kW

Модел  Мощност Дебит Размери Тегло       Ниво на   
шум

STORM 7 7,5 1,14 0,93 650 610 1.285 162 60 +/-2

STORM 11 11 1,85 1,52 742 682 1.450 227 62 +/-2

STORM 15 15 2,13 2,10 742 682 1.450 245 62 +/-2

STORM 22 22 3,73 2,94 810 790 1.620 340 63 +/-2

STORM 37 37 6,55 5,29 900 890 1.730 480 65 +/-2

8 bar 10 bar           Дължина    Широчина     Височина

[kW] [m³/min] [mm] [mm] [mm] [kg] [dB(A)]

*Дебит съгласно ISO 1217, приложение C 

Гаранция: 2 години или 5 години при 
сключване на "безгрижен" договор

 Изчислими разходи за обслужване без 
неприятни изненади поради 
непредвидени ремонти

STORM                Винтови компресори с регулиране на скоростта,  
директно задвижване и двигател с постоянен магнит 7.5 - 37 kW
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STORM 37

STORM 37

Нашите компресори от серията “STORM” съчетават 
висока производителност с малък отпечатък. 
Особено внимание е обърнато на лесната 
достъпност за обслужване и поддръжка.

ПРЕДИМСТВА:

Компактен

•  Технология спестяваща място, която 
позволява монтаж в ограничени пространства

• Добра достъпност за сервизна поддръжка

Голяма винтова степен

•  Дългите сервизни интервали за подмяна на 
маслен филтър, въздушен филтър и маслен 
сепаратор намаляват разходите за поддръжка

Ниско ниво на шум, супер заглушени

Изчислими реалистични разходи за обслужване

Контрол на скоростта

Металните тръби вместо маркучи, гарантират 
по-дълъг експлоатационен живот

Големите филтри и сепаратори гарантират 
висока степен на отделяне на маслото. Това 
означава  по-малък разход на масло и по-малко 
замърсяване на околната среда.

•  Използването на контрол на скоростта с 
помощта на честотен преобразувател винаги
произвежда точно толкова сгъстен въздух,
колкото е необходимо.

•  По-ниска консумация на енергия от 
конвенционалните системи с твърда скорост,
което води до по-ниски експлоатационни
разходи.

• Значително по-малко цикли на превключване
на двигателя, което удължава
експлоатационния му живот.

• Ниска скорост и съответно по-дълъг жизнен 
цикъл

• По-ниска работна температура, следователно 
по-дълги сервизни интервали

Дълги интервали за поддръжка на консумативи
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SCROLLI
SCROLLI 2

SCROLLI 3

SCROLLI 7

SCROLLI 11

SCROLLI 15

SCROLLI 22

SCROLLI 30

SCROLLI 37
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SCROLLI 15

Нашия специалист за 100% безмаслен въздух

Безмаслени винтови компресори 2.2-37 kW
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SCROLLI 15

SCROLLI 2 2,2 0,24 0,21 750 635 852 150 49 +/-3

SCROLLI 3 3,7 0,40 0,34 750 635 852 160 50 +/-3

SCROLLI 7 7,4 0,80 0,68 800 1.100 950 335 56 +/-3

SCROLLI 11 11,1 1,20 1,02 1150 830 1.380 520 56 +/-3

SCROLLI 15 14,8 1,60 1,36 1.300 870 1.730 620 56 +/-3

SCROLLI 22 22,2 2,40 2,04 1.400 1.140 1.640 900 62 +/-3

SCROLLI 30 29,6 3,20 2,72 1.400 1.140 1.640 1.050 62+/-3

SCROLLI 37 37,0 4,00 3,40 1.400 1.140 2.550 1.250 62+/-3

SCROLLI   Безмаслени винтови компресори 2.2-37 kW

Винтови  компресори SCROLLI

Дебит Размери Тегло  Ниво на 
 шум

Модел     Мощност 

8 bar 10 bar           Дължина    Широчина     Височина

[kW] [m³/min] [mm] [mm] [mm] [kg] [dB(A)]

Scrolli 2 и 3 се предлагат и като версия монтиран върху ресивер с 
изсушителя Дебит съгласно ISO 1217, приложение C

Гаранция: 2 или 5 години при 
сключване на "безгрижен" договор
Изчислими разходи за обслужване без 
неприятни изненади поради 
непредвидени ремонти
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SCROLLI 3

SCROLLI 3

Нашата серия SCROLLI ви осигурява 100% 
безмаслен въздух. Благодарение на избираемия 
модулен дизайн можете да адаптирате размера 
на компресора точно според вашите нужди. 

Нашият многостепенен софтуер винаги избира 
оптималното работно състояние. И ако един модул 
има проблем, софтуерът автоматично преминава 
към друг модул, така че винаги да получавате 
необходимия въздух.

Нивото на шума е толкова ниско, че компресорът 
може да бъде поставен почти навсякъде. С малките 
си габарити компресора позволява да бъде 
поставен дори там, където няма много място.

ПРЕДИМСТВА: 

100% безмаслен въздух съгласно ISO 8573-1 Class 0

Малките размери дават възможност за компактна 
инсталация

Модулната конструкция осигурява допълнителна 
експлоатационна надеждност, тъй като 
компресорът се превключва автоматично

Оптимална работа чрез интелигентно управление 
"Multilevel"

Много тихата работа позволява инсталирането 
дори на „чувствителни“ на шум места
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AQUARIUS
AQUARIUS 22

AQUARIUS 30

AQUARIUS 37

AQUARIUS 45

AQUARIUS 55

AQUARIUS 75
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AQUARIUS

Безмасления Гений
Безмаслен винтов компресор с водно впръскване, 
директно задвижване, електродвигател с постоянен 
магнит и честотно управление, от 22-75 kW
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AQUARIUS

Гаранция: 2 години или 5 години при 
сключване на "безгрижен" договор

 Изчислими разходи за обслужване без 
неприятни изненади поради 
непредвидени ремонти

ВИНТОВА СТЕПЕН

 AQUARIUS       Безмаслен винтов компресор с водно впръскване, директно 
задвижване, електродвигател с постоянен магнит, от 22-75 kW
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AQUARIUS

AQUARIUS

Серията AQUARIUS е безкомпромисна, когато 
става дума за чист и безмаслен сгъстен въздух. 
За компресията е необходима само вода. 
Серията е разработена, за да предложи на 
нашите клиенти „решението“, когато се изисква 
100% сгъстен въздух без масло, дори и в 
най-чувствителните приложения.

Серията AQUARIUS предлага максимална 
икономия чрез използването на контрол на 
скоростта в комбинация с високоефективен 
двигател с постоянен магнит.

За работа на машината не е необходима външна 
връзка с вода, тъй като вградения студоизсушител 
гарантира, че степента на компресора се 
захранва с вода. Това също означава, че няма 
допълнителни разходи за водоснабдяването.

ПРЕДИМСТВА:

100% сгъстен въздух без масло, съгласно ISO 8573-1 
Class 0

Ниски температури на компресия

Праховите частици се отмиват от водата

Задвижване с променлива скорост за най-висока 
ефективност
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Оригиналните резервни части на SCC 
непрекъснато се проверяват и разработват 
в съответствие със съвременните стандарти

Оригиналните резервни части за SCC могат 
да бъдат доставени и инсталирани бързо 
чрез нашата дилърска мрежа

Оригиналните резервни части SCC предлагат 
отлично съотношение цена/качество

Няма причина да не се ползват 
оригинални резервни части. С името 
си ние отстояваме качество, 
издръжливост и устойчивото 
развитие.

SCC Оригинални 
резервни части
Качеството на SCC ви гарантира само предимства.

Оригиналните резервни части от SCC покриват най-
високите стандарти за качество и отговарят на 
изискванията за безопасност и 
издръжливост. Спецификациите на нашия 
производител за резервни части, както и обстойните 
контроли и тестове гарантират 
най-високото ниво на функционалност, лесна 
инсталация и надеждност.

ПРЕДИМСТВА ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ:

Оригиналните резервни части SCC са с високо 
качество и са особено издръжливи и надеждни
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SCC-TS - Полусинтетично масло

Комбинацията от полусинтетични масла и най-новото от 
света на добавките осигуряват максимален 
експлоатационен живот на съоръжението чрез отличната 
устойчивост на окисляване и температура.

За да избегнете повреда и преждевременно износване, 
винаги използвайте оригинално SCC компресорно масло. 
Благодарение на високите си свойства за защита от 
износване, компресорните масла SCC осигуряват много 
добро смазване по време на работа и по този начин 
удължават експлоатационния живот на компресорния 
елемент. Същевременно намаляват оперативните 
разходи. Оригиналните - SCC компресорни масла са 
адаптирани към типовете машини и условията им на 
работа. С тях се покриват както стандартни, така и тежки 
експлоатационни условия.

SCC-M - 100% минерално масло

Висококачествени устойчиви на стареене 
специални рафинати, особено устойчиви на окисляване, с 
добавки за защита от износване, 
които предотвратяват отлагането на окислителни 
остатъци.

SCC-Oil
SCC-M - 100% минерално масло 

SCC-TS - Полусинтетично масло
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Поддръжка
С нашите SCC компресори вие винаги сте на 
страната на сигурността. Дългите интервали на 
поддръжка намаляват разходите Ви до 
минимум.

Нашите компресори са проектирани да ви 
предлагат висока надеждност на работа, за да 
сте
 сигурни, че нямате излишно прекъсване в 
производството си.

Нашите планове за поддръжка ви дават 
перфектен преглед на разходите и ви 
осигуряват лесно планиране.

Частите за необходимата поддръжка са 
опаковани заедно в комплект. Така сме 
сигурни, че имате всички части под ръка и 
нищо не е забравено.

В случай, че трябва да смените част, можете 
лесно да я идентифицирате с нашите удобни за 
клиента списъци с части.

Гаранции
Всички наши компресори идват стандартно с 2 
годишна гаранция. Така осигурявате 
безопасност и контролирате разходите си.

Освен това ние предлагаме чрез наши 
сервизни партньори удължена 5 годишна 
гаранция. 

Говорете с вашия представител на SCC днес за 
повече подробности.
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Обслужване
Ние доставяме нашите компресори само 
когато сме сигурни, че имате компетентен 
партньор за извършване на сервизната 
работа близо до вас. Нашия партньор ви 
гарантира, че ще получите услуга, 
пригодена за вас, за да сте уверени, че 
компресорът работи без проблеми.

Всички наши партньори по продажби и 
услуги са обучени на нашите компресори, 
така че да могат да поддържат и ремонтират 
SCC компресори с необходимите умения.

С голям склад за резервни и сервизни части 
ние сме сигурни, че можем да доставим 
всички части в рамките на 24 часа след 
получаване на вашата поръчка.

Освен това предлагаме на нашите клиенти 
гореща линия, за да се уверим, че бързо 
получавате помощ и техническа 
информация.

За нас е от ключово значение да имаме 
трайни и близки отношения с нашите 
клиенти. Това е философията на нашата 
компания и на нашите служители. Ако 
нашите клиенти са доволни, ние от SCC Air 
Compressors, сме доволни.
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Made in 
Germany

Компресор SCC “PLUS” 

 Компресори SCC PLUS

“Made in Germany”
в централата във  
Вендлинген, до град 
Щутгарт.

Произведено в Германия, за нас не е само 

наименование   за произход. Като немска компания за 
нас е важно да разработим и усъвършенстваме 
компресорите си в Германия. 
Нашите продукти „Произведено в Германия“ 
впечатляват с отличното си качество и модерна 
технология. Но също така екологичният аспект не се 
отразява зле, така че обикновено проектираме 
машините по такъв начин, че да бъде гарантиран дълъг 
експлоатационен живот и всички критерии за 
ефективност да бъдат постигнати в близко бъдеще.

В допълнение към големия брой винтови компресори 
с  маслено впръскване, ние също произвеждаме 
компресори според определена спецификация в 
нашата производствена база в град Вендлинген, до 
Щутгарт, както и нашата гама от  безмаслени винтови 
компресори. Компресорите от Вендлинген ви 
предлагат добавена стойност и затова са маркирани с 
„PLUS“.
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Умно. Интелигентно. Ценово ефективно.



Tolpec GmbH 
Wertstr. 44 
D-73240 Wendlingen

T. +49 7022 789 604 0
M. contact@scc-aircompressors.com
W. www.scc-aircompressors.com

БС Компресори ЕООД
Официален представител на SCC Air Compressors 

за България

www.bscompressors.com
+359 876 458 155

office@bscompressors.com

Умно. Интелигентно. Ценово ефективно.

Made in 
Germany
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