
AQUARIUS 
SCROLLI
Безмаслени  
компресори

Made in 
Germany

Умно. Интелигентно. Ценово ефективно.
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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 

AQUARIUS
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AQUARIUS

Гаранция: 2 или 5 години 

 Изчислими разходи за обслужване 

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

КОМПРЕСОРЕН БЛОК
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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:

Ниски температури на компресия 

Задвижване с променлива скорост за най-
висока ефективност

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

Праховите частици се отмиват от водата



SCROLLI 15
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SCROLLI
Нашия специалист за 100% безмаслен 
въздух
Безмаслени спирални компресори 2.2-37 kW



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
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 SCROLLI   Безмаслени спирални компресори 2.2-37 kW

Спирални компресори SCROLLI

Модел             Мощност             Дебит            Размери          Тегло      Ниво на  
шум 

8 bar 10 bar         Дължина      Широчина      Височина

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

Scrolli 2 и 3 се предлагат и като монтирана върху резервоар версия с 
изсушителя

Дебит съгласно ISO 1217, приложение C Гаранция: 2 или 5 години

Изчислими разходи за обслужване



SCROLLI 3

SCROLLI 3
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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

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

Малките размери дават възможност за 
компактна инсталация



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:

Оригиналните резервни части SCC са с 
високо качество и са особено издръжливи 
и надеждни

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 се прави без 
оригинални резервни части. С името си 
ние отстояваме качество, издръжливост 
и устойчивото развитие.
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SCC-TS - полусинтетично масло

Полусинтетичните базови масла и най-новата 
технология за добавки постигат максимален 
експлоатационен живот чрез отлична 
стабилност на окисляване и температура.

SCC-Oil
SCC-M - 100% минерално масло 

SCC-TS - полусинтетично масло

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.
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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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Поддръжка

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

SCC “PLUS” Compressor

 Компресори SCC “Plus”

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

Произведено в Германия, за нас не е само 
наименование   а 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 
„Плюс“.
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Smart. Clever. Cost efficient.

Tolpec GmbH 
Wertstr. 44 
D-73240 Wendlingen

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

+359 876 458 155
office@bscompressors.com 

www.bscompressors.com

БС Компресори ЕООД

Официален представител на SCC Air Compressors 
за България
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