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sprężarki tłokowe • sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim

sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim
Te urządzenia mogą być używane jako źródło sprężonego powietrza tak przez użytkownika bezpośredniego jak i w rzemiośle.
Dla tych którzy cenią sobie napęd bezpośredni. Sprężarki dostępne w zakresie wydajności od 12 do 15,6 m3/h.
sprężarka

Cechy wspólne sprężarek tłokowych
z napędem bezpośrednim
• Sprężarki tłokowe w których silnik
jest połączony na stałe z agregatem
sprężarkowym, dzięki czemu
konstrukcja ich jest zwarta.
• Sprężarki wyposażone w elektryczny
kabel przyłączeniowy z wtyczką
zasilane 230V/50Hz.
• Żeliwny cylinder gwarantuje długą
żywotność i wydajne chłodzenie.
• Uszczelnienie tłoka w cylindrze za
pomocą trzech pierścieni zapewnia
niskie zaolejenie sprężonego
powietrza.
• Modułowa płyta zaworowa
zapewnia na stałym poziomie
przepływ powietrza, dzięki ciągłemu
chłodzeniu poprzez strumień powietrza
zasysającego.
• W standardzie wszystkie sprężarki
wyposażone są w manometr kontrolny
ciśnienia w zbiorniku

•

•

•
•
•

SB OL 200/24
• sprężarka bezolejowa

i reduktor ciśnienia z szybkozłączem
ułatwiającym podłączenie narzędzia.
Praca każdej sprężarki kontrolowana
jest przez wyłącznik ciśnieniowy
zapewniający jej pracę w automacie
– samoczynne uruchomienie przy
minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po
osiągnięciu maksymalnego ciśnienia
(6-8 bar).
Dodatkowo każdą sprężarkę
wyposażono w zaworek odciążający
zabezpieczający silnik przed
przeciążeniem i ułatwiający ponowny
rozruch sprężarki.
Zbiornik sprężonego powietrza
zabezpieczony zaworem
bezpieczeństwa.
Zbiornik wyposażony w ręczny
zaworek do odwadniania.
Zbiorniki wyposażone w kółka i rączkę,
dzięki czemu łatwo się je przemieszcza.

kod

SB-OL200/24

Poj. zbior.

24 litry

Hałas

77 dB

Wyd. ssawna

200 / 12 (l/min - m3/h)

Max. ciśnienie

8 bar

Moc silnika

1,1 kW

Obroty

2850 obr/min

Ilość cylindrów

1 n0

Stop. sprężania

1 n0

Napięc. zasilania

230 V

dł. x szer. x wys.

60x28x59 cm

Ciężar

sprężarka

sprężarka

sprężarka

• sprężarka olejowa
• 1 cylinder

• sprężarka olejowa
• 1 cylinder

• sprężarka olejowa
• 2 cylindry
• termiczne zabezpieczenie
silnika, z ręcznym resetem

SO 241/24

kod

25 kg

SO 241/50

SO241/24

SO 260/100

SO241/50

SO260/100

Poj. zbior.

24 litry

50 litrów

Hałas

77 dB

77 dB

77 dB

240 -14,5 (l/min - m3/h)

240 - 14,5 (l/min - m3/h)

260 - 15,6 (l/min - m3/h)

Wyd. ssawna
Max. ciśnienie
Moc silnika
Obroty

100 litrów

8 bar

8 bar

8 bar

1,5 kW

1,5 kW

1,8 kW

2850 obr/min

2850 obr/min

2850 obr/min

Ilość cylindrów

1 n0

1 n0

2 n0

Stop. sprężania

1 n0

1 n0

1 n0

Napięc. zasilania

230 V

230 V

230 V

dł. x szer. x wys.

60x28x59 cm

83x38x72 cm

107x39x80 cm

27 kg

37 kg

50 kg

Ciężar
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sprężarki z napędem pasowym pionowe
Pionowy układ elementów profesjonalnych kompresorów serii GDV, powoduje wyjątkowo możliwości ulokowania sprzętu w każdym pomieszczeniu.
Sprawdzona na najwyższym światowym poziomie konstrukcja pomp zapewnia najwyższą jakość i wydajność sprężonego powietrza. Zakres wydajności
od 29 do 50 m3/h.

Cechy wspólne sprężarek z napędem pasowym pionowych
• Sprężarki tłokowe w których silnik jest połączony
poprzez przekładnię pasową z agregatem
sprężarkowym, dzięki czemu niższe obroty na
agregacie.
• Dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym
cylindrze, układ rzędowy, pompujące powietrze
na przemian.
• Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność
i wydajne chłodzenie.
• Dwustopniowe sprężanie powietrza, przy
jednoczesnym zastosowaniu chłodnicy powietrza
w procesie sprężania międzystopniowego, dzięki
czemu uzyskujemy wyższą sprawność (tylko
modele GDV49, GDV59, GDV60)

• Sprężarka olejowa, 2 tłoki.
• Bezpośrednie przyłącze na
zbiorniku 1/2”.
• Sprężarka wyposażona
w elektryczny kabel
przyłączeniowy zasilanie
400 V / 50 Hz.

• Uszczelnienie tłoków w cylindrach za pomocą
• Praca każdej sprężarki kontrolowana jest przez
trzech pierścieni, zapewnia niskie zaolejenie
wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę
sprężonego powietrza.
w automacie – samoczynne uruchomieni
przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po
• Modułowa płyta zaworowa zapewnia na
osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki
ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza • Dodatkowo każdą sprężarkę wyposażono
w zaworek odciążający zabezpieczający silnik
zasysającego.
przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny
• Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
rozruch sprężarki.
• Pionowa konstrukcja ułatwia ulokowanie
• Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony
kompresora w małych pomieszczeniach.
zaworem bezpieczeństwa i wyposażony
w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.

• Sprężarka olejowa, 2 tłoki.
• Bezpośrednie przyłącze na
zbiorniku 1/2”.
• Sprężarka wyposażona
w elektryczny kabel
przyłączeniowy zasilanie
400 V / 50 Hz.
• Pompa sprężarki wyposażona
w chłodnicę powietrza
wylotowego, zapewniającą
niższą temperaturę powietrza
sprężanego. Dzięki czemu
wyższa wydajność.

sprężarka

GDV49-270-515
GDV59-270-650
GDV60-270-830

sprężarka

GDV38-200-475

kod
Poj. zbior.
Hałas
Wyd. ssawna

GDV38-200-475

GDV49-270-515

GDV59-270-650

GDV60-270-830

200 litrów

270 litrów

270 litrów

80 dB

80 dB

81 dB

270 litrów
82 dB

476 / 29 (l/min - m3/h)

515 / 31 (l/min - m3/h)

653 / 39 (l/min - m3/h)

830 / 50 (l/min - m3/h)

Max. ciśnienie

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

Moc silnika

3,0 kW

3,0 kW

4 kW

5,5 kW

1400 obr/min

1450 obr/min

1400 obr/min

1450 obr/min

Ilość cylindrów

Obroty

2 n0

2 n0

2 n0

2 n0

Stop. sprężania

1 n0

2 n0

2 n0

2 n0

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

55x55x150 cm

65x65x165 cm

65x65x172 cm

65x65x175 cm

125 kg

134 kg

140 kg

148 kg

Ciężar
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sprężarki tłokowe • sprężarki tłokowe z napędem pasowym – jednostopniowe

sprężarki z napędem pasowym - jednostopniowe
Sprężarki do zastosowania tak w rzemiośle jak i w małym
przemyśle. Szeroki zakres wydajności od 15 do 29 m3/h.
Dzięki zastosowaniu przekładni pasowej niskie obroty pompy co
zwiększa jej żywotność, zmniejsza wibracje i poziom hałasu.

sprężarka

GD 28-24-320
• Sprężarka olejowa.
• 2 tłoki.
• Zwarta konstrukcja łatwość
transportu.
• Sprężarka wyposażona
w elektryczny kabel
przyłączeniowy z wtyczką
zasilane 230V/50Hz.
• Reduktor z manometrem
i szybkozłączką umożliwiający
ustawienie żądanego ciśnienia
na wylocie.

Cechy wspólne sprężarek tłokowych
z napędem pasowym – jednostopniowe
• Sprężarki tłokowe w których silnik
jest połączony poprzez przekładnię
pasową z agregatem sprężarkowym,
dzięki czemu niższe obroty na
agregacie.
• Dwa tłoki umieszczone obok siebie
w jednym cylindrze, układ rzędowy,
pompujące powietrze na przemian.
• Żeliwny cylinder gwarantuje długą
żywotność i wydajne chłodzenie.
• Uszczelnienie tłoków w cylindrach za
pomocą trzech pierścieni, zapewnia
niskie zaolejenie sprężonego
powietrza.
• Modułowa płyta zaworowa zapewnia
na stałym poziomie przepływ
powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu
poprzez strumień powietrza
zasysającego.
• Łatwa kontrola poziomu oleju
poprzez wziernik.

• Zbiorniki wyposażone w kółka
i rączkę, dzięki czemu łatwo się je
przemieszcza.
• Praca każdej sprężarki kontrolowana
jest przez wyłącznik ciśnieniowy
zapewniający jej pracę w automacie
– samoczynne uruchomieni przy
minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po
osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
• Dodatkowo każdą sprężarkę
wyposażono w zaworek odciążający
zabezpieczający silnik przed
przeciążeniem i ułatwiający ponowny
rozruch sprężarki.
• Zbiornik sprężonego powietrza
zabezpieczony zaworem
bezpieczeństwa i wyposażony
w zaworek ułatwiający odwodnienie
zbiornika.

kod
Hałas
Wyd. ssawna
Max. ciśnienie
Moc silnika
Obroty

GD28-24-320
24 litry

Hałas

74 dB
320 / 19,2 (l/min - m3/h)

Wyd. ssawna
Max. ciśnienie

8 bar

Moc silnika

2,2 kW

Obroty

1450 obr/min

Ilość cylindrów

2 n0

Stop. sprężania

1 n0

Napięc. zasilania

230 V

dł. x szer. x wys.

40x60x75 cm

Ciężar

44 kg

sprężarka

sprężarka

sprężarka

• Sprężarka olejowa, 2 tłoki.
• Sprężarka wyposażona
w elektryczny kabel
przyłączeniowy z wtyczką
zasilane 230V/50Hz.
• Reduktor z manometrem
i szybkozłączką umożliwiający
ustawienie żądanego ciśnienia
na wylocie.
• Dodatkowe bezpośrednie
przyłącze na zbiorniku 1/2”.

• Sprężarka olejowa, 2 tłoki.
• Sprężarka wyposażona w elektryczny
kabel przyłączeniowy z wtyczką
zasilane 230V/50Hz.
• Filtr z reduktorem, manometrem
i dwoma szybkozłaczkami umożliwia
ustawienie żądanego ciśnienia
na wylocie i podłączenie dwóch
odbiorników.
• Dodatkowe bezpośrednie przyłącze
na zbiorniku 1/2”.

• Sprężarka olejowa, 2 tłoki.
• Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy
zasilanie 400V/50Hz.
• Filtr z reduktorem, manometrem i dwoma szybkozłączkami
umożliwia ustawienie żądanego ciśnienia na wylocie
i podłączenie dwóch odbiorników.
• Dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2”.
• Pompa sprężarki wyposażona w chłodnicę powietrza
wylotowego, zapewniającą niższą temperaturę powietrza
sprężanego. Dzięki czemu wyższa wydajność.

GD 28-50-255

Poj. zbior.

kod
Poj. zbior.

GD 28-100-270

GD28-50-255

GD 28-100-320

GD28-100-270

GD28-100-320

50 litrów

100 litrów

78 dB

78 dB

100 litrów
78 dB

255 / 15 (l/min - m3/h)

270 / 16 (l/min - m3/h)

320 / 19 (l/min - m3/h)

8 bar

8 bar

10 bar

1,5 kW

1,5 kW

2,2 kW

1250 obr/min

1480 obr/min

1540 obr/min

Ilość cylindrów

2 n0

2 n0

2 n0

Stop. sprężania

1 n0

1 n0

1 n0

Napięc. zasilania

230 V

230

V 400 V

dł. x szer. x wys.

86x38x71 cm

107x39x80 cm

107x39x80 cm

48 kg

64 kg

69 kg

Ciężar
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sprężarki z napędem pasowym - jednostopniowe
sprężarka

sprężarka

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

GD 28-150-350/230V

GD 28-150-350

Sprężarka olejowa, 2 tłoki.
Filtr z reduktorem, manometrem i dwoma szybkozłączkami.
Dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2”.
Pompa sprężarki wyposażona w chłodnicę powietrza wylotowego.
Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy
zasilanie 400 V / 50 Hz.

kod

Sprężarka olejowa, 2 tłoki.
Filtr z reduktorem, manometrem i dwoma szybkozłaczkami.
Dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2”.
Pompa sprężarki wyposażona w chłodnicę powietrza wylotowego.
Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką
zasilanie 230 V / 50 Hz.

GD28-150-350

Poj. zbiornika

GD28-150-350/230V

150 litrów

Hałas
Wyd. ssawna

150 litrów

78 dB

78 dB

350 / 21 (l/min - m3/h)

350 / 21 (l/min - m3/h)

Max. ciśnienie

10 bar

8 bar

Moc silnika

2,2 kW

2,2 kW

Obroty

1580 obr/min

1580 obr/min

Ilość cylindrów

2 n0

2 n0

Stop. sprężania

1 n0

1 n0

Napięc. zasilania

400 V

230 V

dł. x szer. x wys.

138x44x105 cm

138x44x105 cm

85 kg

86 kg

Ciężar

sprężarka

sprężarka

GD 38-150-395

•
•
•
•
kod
Poj. zbior.
Hałas

GD 38-200-475

Sprężarka olejowa, 2 tłoki.
Filtr z reduktorem, manometrem i dwoma szybkozłączkami.
Dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2”.
Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy
zasilanie 400 V / 50 Hz.
GD38-150-395
150 litrów

•
•
•
•

Sprężarka olejowa, 2 tłoki.
Filtr z reduktorem, manometrem i dwoma szybkozłączkami.
Dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2”.
Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy
zasilanie 400 V / 50 Hz.
GD38-200-475
200 litrów

78 dB

80 dB

395 / 24 (l/min - m3/h)

475 / 29 (l/min - m3/h)

Max. ciśnienie

10 bar

10 bar

Moc silnika

2,2 kW

3 kW

1100 obr/min

1400 obr/min
2 n0

Wyd. ssawna

Obroty
Ilość cylindrów

2 n0

Stop. sprężania

1 n0

1 n0

Napięc. zasilania

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

138x44x105 cm

150x45x110 cm

88 kg

125 kg

Ciężar
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sprężarki z napędem pasowym - dwustopniowe
Urządzenia do profesjonalnego zastosowania w rzemiośle i przemyśle.
Sprawdzona na najwyższym światowym poziomie konstrukcja pomp
zapewnia najwyższą jakość i wydajność sprężonego powietrza. Zakres
wydajności od 31 do 72,5 m3/h.

sprężarka

GD 49-200-515
sprężarka

Cechy wspólne sprężarek tłokowych
z napędem pasowym – dwustopniowe
• Sprężarki tłokowe w których silnik jest
połączony poprzez przekładnię pasową
z agregatem sprężarkowym.
• Sprężarka wyposażona w elektryczny
kabel przyłączeniowy zasilanie
400V/50Hz.
• Sprężarki posiadają zabezpieczenie
termiczne chroniące silnik przed
przeciążeniem.
• Dwa tłoki umieszczone obok siebie
w jednym cylindrze, układ rzędowy.
• Żeliwny cylinder gwarantuje długą
żywotność i wydajne chłodzenie.
• Uszczelnienie tłoków w cylindrach za
pomocą trzech pierścieni, zapewnia
niskie zaolejenie sprężonego
powietrza.
• Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez
wziernik.
• Dwustopniowe sprężanie powietrza,
przy jednoczesnym zastosowaniu
chłodnicy powietrza w procesie
sprężania międzystopniowego, dzięki
czemu uzyskujemy wyższą sprawność.

• W standardzie wszystkie wyposażone
są w manometr kontrolny ciśnienia
w zbiorniku.
• Praca każdej sprężarki kontrolowana
jest przez wyłącznik ciśnieniowy
zapewniający jej pracę w automacie
– samoczynne uruchomieni przy
minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po
osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
• Dodatkowo każdą sprężarkę
wyposażono w zaworek odciążający
zabezpieczający silnik przed
przeciążeniem i ułatwiający ponowny
rozruch sprężarki.
• Zbiornik sprężonego powietrza
zabezpieczony zaworem
bezpieczeństwa i wyposażony
w zaworek ułatwiający odwodnienie
zbiornika.
• Zastosowanie dużych średnic łożysk
w systemie ułożyskowania wału
korbowego gwarantuje ich długą
żywotność.

sprężarka

GD 60-270-830

• Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę,
dzięki czemu łatwo się je przemieszcza.
• Sprężarka posiada reduktor ciśnienia z
dwoma szybkozłączami.
• Pompa sprężarki wyposażona w
chłodnicę powietrza wylotowego,
zapewniającą niższą temperaturę
powietrza sprężanego. Dzięki czemu
wyższa wydajność.

kod
Hałas
Wyd. ssawna

GD59-270-650

• Zbiorniki wyposażone
w kółka i rączkę.
• Sprężarka
posiada reduktor
ciśnienia z dwoma
szybkozłączami.

kod
Poj. zbior.
Hałas
Wyd. ssawna

GD49-270-515-B

200 litrów

270 litrów

80 dB

80 dB

515 / 31 (l/min - m3/h)

515 / 31 (l/min - m3/h)

10 bar

10 bar

Moc silnika

3,0 kW

3,0 kW

Obroty

1450 obr/min

1450 obr/min

Ilość cylindrów

2 n0

2 n0

Stop. sprężania

2n

Napięc. zasilania

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

150x45x110 cm

150x59x126 cm

128 kg

140 kg

sprężarka

GD 60-500-830

• Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę, dzięki czemu
łatwo się je przemieszcza.
• Sprężarka posiada reduktor ciśnienia z dwoma
szybkozłączami.
• Pompa sprężarki wyposażona w chłodnicę powietrza
wylotowego, zapewniającą niższą temperaturę
powietrza sprężanego. Dzięki czemu wyższa
wydajność.

GD60-270-830

GD49-200-515

Max. ciśnienie

Ciężar

sprężarka

GD 59-270-650

Poj. zbior.

GD 49-270-515-B

GD60-500-830

2 n0

0

sprężarka

GD 70-500-1210
• Sprężarka stacjonarna przewidziana do zasilania
sieci sprężonego powietrza.
• Pompa sprężarki wyposażona w chłodnicę
powietrza wylotowego, zapewniającą niższą
temperaturę powietrza sprężanego. Dzięki czemu
wyższa wydajność.

GD70-500-1210

270 litrów

270 litrów

500 litrów

81 dB

82 dB

82 dB

500 litrów
82 dB

653 / 39 (l/min - m3/h)

830 / 50 (l/min - m3/h)

830 / 50 (l/min - m3/h)

1210 / 73 (l/min - m3/h)

Max. ciśnienie

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

Moc silnika

4,0 kW

5,5 kW

5,5 kW

7,5 kW

1400 obr/min

1450 obr/min

1450 obr/min

1300 obr/min

Ilość cylindrów

Obroty

2 n0

2 n0

2 n0

2 n0

Stop. sprężania

2 n0

2 n0

2 n0

2 n0

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

150x59x126 cm

152x59x126 cm

203x68x140 cm

203x68x140 cm

160 kg

220 kg

280 kg

285 kg

Ciężar
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sprężarki z napędem pasowym – dwustopniowe • sprężarki tłokowe
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sprężarki z napędem pasowym
- dwustopniowe o podwyższonym ciśnieniu
Wszędzie tam gdzie wymagane jest wyższe ciśnienie do 15 bar można zastosować sprężarki o podwyższonym ciśnieniu. Konstrukcyjnie opracowano
modele z wydajnościami od 33,5 do 66 m3/h.

Cechy wspólne sprężarek z napędem pasowym – dwustopniowe o podwyższonym ciśnieniu
• Sprężarki tłokowe w których silnik
jest połączony poprzez przekładnię
pasową z agregatem sprężarkowym.
• Dwa tłoki umieszczone obok siebie
w jednym cylindrze, układ rzędowy.
• Dwustopniowe sprężanie powietrza,
przy jednoczesnym zastosowaniu
chłodnicy powietrza w procesie
sprężania międzystopniowego,
dzięki czemu uzyskujemy większą
sprawność.

• Zbiorniki wyposażone w kółka
• Praca każdej sprężarki kontrolowana • Zbiornik sprężonego powietrza
i rączkę, dzięki czemu łatwo się je
jest przez wyłącznik ciśnieniowy
zabezpieczony zaworem
przemieszcza.
zapewniający jej pracę w automacie
bezpieczeństwa i wyposażony
– samoczynne uruchomieni przy
w zaworek ułatwiający odwodnienie
• W standardzie wszystkie wyposażone
minimalnym ciśnieniu i wyłączenie
zbiornika.
są w manometr kontrolny
po osiągnięciu maksymalnego
ciśnienia w zbiorniku i reduktor
• Zastosowanie dużych średnic łożysk
ciśnienia.
ciśnienia z dwoma szybkozłączami
w systemie ułożyskowania wału
ułatwiającymi podłączenie narzędzi. • Dodatkowo każdą sprężarkę
korbowego gwarantuje ich długą
wyposażono w zaworek odciążający
żywotność.
zabezpieczający silnik przed
przeciążeniem i ułatwiający ponowny
rozruch sprężarki.

sprężarka

sprężarka

GD 59-270-560/15bar

GD 70-500-1100/15bar

• Sprężarka wyposażona w filtr ssawny powietrza o gradacji 25µm
• żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie
• uszczelnienie tłoka w cylindrze za pomocą trzech pierścieni zapewnia
niskie zaolejenie sprężanego powietrza.
• Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ
powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza
zasysającego.
• Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
• Dwustopniowy proces sprężania najpierw do 4 bar i ostatecznie do
ciśnienia max w zbiorniku, z pośrednim układem chłodzenia.
• Zasilanie 400V/50Hz.

kod
Poj. zbior.
Hałas
Wyd. ssawna

GD59-270-560/15bar
270 litrów

•
•
•
•
•

Sprężarka wyposażona w filtr ssawny powietrza o gradacji 25µm
żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie
Uszczelnienie tłoka w cylindrze za pomocą trzech pierścieni zapewnia
niskie zaolejenie sprężanego powietrza.
Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki
ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.
• Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
• Dwustopniowy proces sprężania najpierw do 4 bar i ostatecznie do ciśnienia max
w zbiorniku, z pośrednim układem chłodzenia.
• Zasilanie 400V/50Hz.

GD70-500-1100/15bar
500 litrów

81 dB

82 dB

560 / 32 (l/min - m3/h)

1100 / 66 (l/min - m3/h)

Max. ciśnienie

15 bar

15 bar

Moc silnika

4,0 kW

7,5 kW

Obroty

1100 obr/min

1000 obr/min

Ilość cylindrów

2 n0

2 n0

Stop. sprężania

2 n0

2 n0

Napięc. zasilania

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

152x59x126 cm

203x68x140 cm

175 kg

345 kg

Ciężar
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Przemysłowe sprężarki tłokowe – seria HD • 11
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Sprężarki tłokowe GUDEPOL – seria HD • sprężarki tłokowe HD
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Przemysłowe sprężarki tłokowe – seria HD

Sprężarki tłokowe GUDEPOL serii HD zostały
skonstruowane w oparciu o 20-letnie
doświadczenie firmy i najnowocześniejsze
rozwiązania światowe, powiązane
z najwyższą jakością materiałów.
Doskonale znając potrzeby rynku, firma
GUDEPOL, skonstruowała pionierskie
rozwiązanie w segmencie kompresorów
tłokowych, poprzez zastosowanie ocynkowanego zbiornika w połączeniu z wysoko-

wydajnym oraz nowoczesnym systemem
pompującym.
Projekt został zrealizowany we własnym
biurze konstrukcyjnym, montaż urządzeń
przeprowadzany jest w zakładzie produkcyjnym w Legnicy.
Wszystkie urządzenia przechodzą ścisłą
kontrolę jakości, weryfikującą każdy element
kompresora.
Sprężarki zostały zaprojektowane pod kątem

zastosowania w trudnych warunkach, przy
obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa żeliwna pompa w połączeniu ze
zbiornikiem 100% ocynkowanym z zewnątrz
i wewnątrz, daje możliwość długoletniej
eksploatacji sprężarek. Wszystkie podzespoły
zastosowane w konstrukcji sprężarek serii
HD są najwyższej, światowej jakości.
GUDEPOL przekazuje Klientom urządzenia
o długoletniej gwarancji.

1 Żeliwna, wolnoobrotowa pompa sprężarki

– konstrukcja HD, wysoka wydajność, przystosowana
do obciążeń przemysłowych

2 Silnik elektryczny – system HD, wysoka klasa izolacji
IP55 przystosowany do pracy ciągłej,
zgodnie z klasą S1

3 Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym

zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia

4 Wysokowydajny system chłodzenia - efektywny wentylator
koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe

5 Przekładnia pasowa z system taperlock

- precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu

6 Zbiornik – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz

norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461

GUDEPOL katalog produktów | strona 11
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sprężarki tłokowe HD • sprężarki tłokowe GUDEPOL – seria HD

Sprężarki tłokowe – seria HD

sprężarka

sprężarka

HD40-200-510

sprężarka

HD50-270-700

HD75-270-900

sprężarka

sprężarka

HD-75-500-900

kod

HD100-500-1200

HD40-200-510

HD50-270-700

HD75-270-900

HD-75-500-900

HD100-500-1200

Pojemność zbiornika

200 l

270 l

270 l

500 l

500 l

Hałas

80 dB

80 dB

80 dB

80 dB

80 dB
1200 / 72 (l/min / m3/h)

510 / 31 (l/min / m3/h)

700 / 42 (l/min / m3/h)

900 / 54 (l/min / m3/h)

900 / 54 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

Moc silnika kW

3 kW

4 kW

5,5 kW

5,5 kW

7,5 kW

Obroty / min.

1200

1130

1015

1015

970

2

3

2

2

2

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

145 x 58 x 96 cm

148 x 50 x 102 cm

148 x 50 x 103 cm

190 x 60 x 118 cm

190 x 60 x 119 cm

135 kg

175 kg

210 kg

245 kg

250 kg

Wydajność ssawna

Ilość cylindrów
Napięcie zasilania
Wymiary
Ciężar
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Sprężarki tłokowe GUDEPOL – seria HD VT • sprężarki tłokowe HD
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Sprężarki tłokowe – seria HD VT

Wszystkie sprężarki tłokowe serii HD-VT maj na podstawowym wyposażeniu:
• osuszacz zapewniający obniżenie wilgotności sprężonego powietrza do wymaganego
punktu rosy (+3°C) wraz z elektronicznym automatycznym spustem kondensatu
• Filtr wstępny 25µm z automatycznym spustem kondensatu

sprężarka

sprężarka

HD-VT40-200-510
HD-VT50-270-700
HD-VT75-270-900

Elektroniczny automatyczny
spust kondensatu

HD-VT75-500-900
HD-VT100-500-1200

Filtr wstępny

Wskaźnik stanu osuszacza

Code

HD-VT40-200-510

Pojemność zbiornika

200 l

270 l

270 l

500 l

500 l

Hałas

80 dB

80 dB

80 dB

80 dB

80 dB

510 / 31 (l/min / m3/h)

700 / 42 (l/min / m3/h)

900 / 54 (l/min / m3/h)

900 / 54 (l/min / m3/h)

1200 / 72 (l/min / m3/h)

3oC

3oC

3 oC

3oC

3oC

Filtr wstępny

25um

25um

25um

25um

25um

Max. ciśnienie

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

Moc silnika kW

3

4

5,5

5,5

7,5

1200

1130

1015

1015

970

Wydajność ssawna
Punkt rosy

Obroty / min.
Ilość cylindrów
Napięcie zasilania
Wymiary
Ciężar

HD-VT50-270-700

HD-VT75-270-900

HD-VT75-500-900

HD-VT100-500-1200

2

3

2

2

2

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

145 x 58 x 96 cm

148 x 50 x 102 cm

148 x 50 x 103 cm

190 x 60 x 118 cm

190 x 60 x 119 cm

165 kg

203 kg

238 kg

273 kg

278 kg
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sprężarki śrubowe HIT • sprężarki śrubowe
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sprężarki śrubowe
Sprężarki śrubowe to urządzenia coraz częściej
używane jako źródło sprężonego powietrza
tak w rzemiośle jak i w przemyśle. Dzięki
konstrukcji z zastosowaniem materiałów
najwyższej jakości oraz wysokiej sprawności
stają się one pożądanym źródłem energii.
Cicha praca to jedna z podstawowych
zalet tych sprężarek.

Sprężarki których systemy sterujące
i kontrolne zapewniają pełną wizualizację
parametrów w trakcie pracy.
Przejrzysty panel sterujący pracą sprężarki,
sygnalizujący zakłócenia w pracy
i chroniący ją przed uszkodzeniem.

Sprężarki dostępne jako urządzenia niezależne
jak również z możliwością zabudowy
na zbiorniku wraz z osuszaczem.
Dlatego w ofercie znalazły się sprężarki
w zakresie wydajności od 19 do 480 m3/h.

sprężarki śrubowe HIT

Cechy wspólne sprężarek HIT
• Elektroniczny panel sterujący
kontrolujący pracę sprężarki
z możliwością programowania
podstawowych parametrów pracy
i zabezpieczenia sprężarki.
• Na wyświetlaczu panelu
elektronicznego sygnalizowane są
również sygnały alarmowe blokad

które zabezpieczają sprężarkę przed
uszkodzeniem, jak również sygnały
informacyjne dotyczące czasów
przeglądów.
• Zwarta kompaktowa obudowa
w połączeniu ze zbiornikiem
powietrza.

• Kontrola kierunku obrotów lub
zaniku fazy.
• Wbudowany przycisk awaryjnego
zatrzymania.
• Opcjonalna zabudowa dodatkowo
wyciszająca pracę sprężarki.
• Możliwość zainstalowania osuszacza
z filtrem wstępnym.

Osuszacz zziębniczy

Panel kontrolny

Automatyka

Napęd bezpośredni (HIT3;4)

Kompaktowa obudowa

Wyciszenie

(opcja – wersja VT)

sprężarka HIT

wersja podstawowa

sprężarka HIT-Q
wersja podstawowa
z wyciszeniem
kod
Poj. zbior.
Hałas
Wydajność
Max. ciśnienie
Moc silnika

• Nowatorskie rozwiązanie chłodnicy
olejowej modułowo zespolonej
z silnikiem elektrycznym.
• Zamocowanie zestawu pompującego
na poduszkach wibroizolacyjnych
zabezpiecza przed przekazywaniem
drgań na zbiornik.

sprężarka HIT-VT

wersja podstawowa z filtrem i osuszaczem

sprężarka HIT-QVT

wersja podstawowa z filtrem,
osuszaczem i wyciszeniem
GD-HIT3/08/270

GD-HIT4/10/270

(opcja – wersja Q)

GD-HIT5/10/270

270 litrów

270 litrów

270 litrów

75 dB ( po wyciszeniu 69 dB)

75 dB ( po wyciszeniu 69 dB)

72 dB ( po wyciszeniu 67 dB)

320 / 19,2 (l/min / m3/h)

320 / 19,2 (l/min / m3/h)

470 / 28 (l/min / m3/h)

8 bar

10 bar

10 bar

2,2 kW

3,0 kW

4,0 kW

Moc silnika HP

3 HP

4 HP

5 HP

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

152 x 50 x 108 cm

152 x 50 x 108 cm

152 x 60 x 108 cm

180 kg

200 kg

220 kg

Ciężar
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sprężarki śrubowe • sprężarki śrubowe SMART SOLO

sprężarki śrubowe SMART SOLO
Cechy wspólne sprężarek śrubowych SMART

sprężarka

GD-SMART SOLO

kod
Hałas
Wydajność

GD-SMART5,5/08

• Elektroniczny panel sterujący
kontrolujący pracę sprężarki
z możliwością programowania
podstawowych parametrów pracy
i zabezpieczenia sprężarki.
• Na wyświetlaczu panelu
elektronicznego sygnalizowane są
również sygnały alarmowe blokad
które zabezpieczają sprężarkę
przed uszkodzeniem, jak również
sygnały informacyjne dotyczące
czasów przeglądów.
• Rozruch gwiazda-trójkąt
ułatwiający rozruch.
• Zwarta kompaktowa obudowa.
• Kontrola kierunku obrotów lub
zaniku fazy.

GD-SMART5,5/10

• Wbudowany przycisk awaryjnego
zatrzymania.
• Standardowa obudowa
wyciszająca pracę sprężarki.
• Zastosowanie chłodnicy olejowo powietrznej zapewnia najwyższe
parametry sprężarki nawet
w trudnych warunkach.
• Nóżki z regulowanym poziomem
umożliwiają łatwe ustawienie
i wypoziomowanie.
• Łatwy do obsługi zestaw
napinania pasków klinowych.
• Osłony obudowy łatwe do
demontażu (zamki) ułatwiony
dostęp serwisowy.

GD-SMART5,5/13

68 dB

68 dB

68 dB

800 / 48 (l/min / m3/h)

720 / 43 (l/min / m3/h)

650 / 39 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

110 x 75 x 63 cm

110 x 75 x 63 cm

110 x 75 x 63 cm

205 kg

205 kg

205 kg

Ciężar

kod
Hałas
Wydajność

GD-SMART7,5/08

GD-SMART7,5/10

GD-SMART7,5/13

70 dB

70 dB

70 dB

1000 / 60 (l/min / m3/h)

900 / 54 (l/min / m3/h)

780 / 47 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

110 x 75 x 63 cm

110 x 75 x 63 cm

110 x 75 x 63 cm

215 kg

215 kg

215 kg

Ciężar

kod
Hałas
Wydajność

GD-SMART11/08

GD-SMART11/10

GD-SMART11/13

70 dB

70 dB

70 dB

1600 / 96 (l/min / m3/h)

1450 / 87 (l/min / m3/h)

1150 / 69 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

11 kW

11 kW

11 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

110 x 75 x 63 cm

110 x 75 x 63 cm

110 x 75 x 63 cm

235 kg

235 kg

235 kg

Ciężar

kod
Hałas
Wydajność

GD-SMART15/10

GD-SMART15/13

70 dB

70 dB

1800/108 (l/min / m3/h)

1600/96 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

15 kW

15 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

110 x 75 x 63 cm

110 x 75 x 63 cm

235 kg

235 kg

Ciężar
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sprężarki śrubowe SMART
GD-SMART

wersja podstawowa

Cechy wspólne sprężarek śrubowych SMART
• Elektroniczny panel sterujący
kontrolujący pracę sprężarki
z możliwością programowania
podstawowych parametrów pracy
i zabezpieczenia sprężarki.
• Na wyświetlaczu panelu
elektronicznego sygnalizowane są
również sygnały alarmowe blokad
które zabezpieczają sprężarkę przed
uszkodzeniem, jak również sygnały
informacyjne dotyczące czasów
przeglądów.
• Rozruch gwiazda-trójkąt ułatwiający
rozruch.
• Zwarta kompaktowa obudowa
w połączeniu ze zbiornikiem
powietrza.
• Kontrola kierunku obrotów lub zaniku
fazy.
kod
Poj. zbior.

GD-SMART5,5/08/270

GD-SMART5,5/10/270

GD-SMART5,5/13/270

270 litres

270 litres

68 dB

68 dB

68 dB

800 / 48 (l/min / m3/h)

720 / 43 (l/min / m3/h)

650 / 39 (l/min / m3/h)

Hałas
Wydajność

• Wbudowany przycisk awaryjnego
zatrzymania.
• Standardowa obudowa wyciszająca
pracę sprężarki.
• Możliwość zainstalowania osuszacza
z filtrem wstępnym.
• Zastosowanie chłodnicy olejowo powietrznej zapewnia najwyższe
parametry sprężarki nawet w trudnych
warunkach.
• Zamocowanie zestawu pompującego
na poduszkach wibroizolacyjnych
zabezpiecza przed przekazywaniem
drgań na zbiornik.
• Łatwy do obsługi zestaw napinania
pasków klinowych.
• Osłony obudowy łatwe do demontażu
(zamki) ułatwiony dostęp serwisowy.

270 litres

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

167 x 76 x 125 cm

167 x 76 x 125 cm

167 x 76 x 125 cm

270 kg

270 kg

295 kg

Ciężar

kod
Poj. zbior.

GD-SMART7,5/08/270

GD-SMART7,5/13/270

270 litres

70 dB

70 dB

70 dB

1000 / 60 (l/min / m3/h)

900 / 54 (l/min / m3/h)

780 / 47 (l/min / m3/h)

Hałas
Wydajność

GD-SMART7,5/10/270

270 litres

270 litres

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

167 x 76 x 125 cm

167 x 76 x 125 cm

167 x 76 x 125 cm

285 kg

285 kg

310 kg

Ciężar

kod
Poj. zbior.
Hałas
Wydajność

GD-SMART7,5/08/500

GD-SMART7,5/10/500

GD-SMART7,5/13/500

GD-SMART11/08/500

500 litres

500 litres

500 litres

70 dB

70 dB

70 dB

500 litres
70 dB

1000 / 60 (l/min / m3/h)

900 / 54 (l/min / m3/h)

780 / 47 (l/min / m3/h)

1600 / 96 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

8 bar

Moc silnika kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

11 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

194 x 76 x 132 cm

194 x 76 x 132 cm

194 x 76 x 132 cm

194 x 76 x 132 cm

340 kg

340 kg

385 kg

360 kg

Ciężar

kod
Poj. zbior.
Hałas
Wydajność

GD-SMART11/10/500

GD-SMART11/13/500

GD-SMART15/10/500

GD-SMART15/13/500

500 litres

500 litres

500 litres

70 dB

70 dB

70 dB

500 litres
70 dB

1450 / 87 (l/min / m3/h)

1150 / 69 (l/min / m3/h)

1800/108 (l/min / m3/h)

1600/96 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

10 bar

13 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

11 kW

11 kW

15 kW

15 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

194 x 76 x 132 cm

194 x 76 x 132 cm

194x90x132 cm

194x90x132 cm

360 kg

405 kg

378 kg

429 kg

Ciężar
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sprężarki śrubowe SMART VT
Sprężarka SMART VT posiada wszystkie zalety wersji podstawowej.
Dodatkowo wyposażona jest:
• Osuszacz ziębniczy zapewniający stały punkt rosy sprężonego
powietrza +3oC, wyposażony w automatyczny elektroniczny
wyrzutnik wilgoci.
• Filtr wstępny o gradacji zanieczyszczeń 5µm chroniący osuszacz,
wyposażony w automatyczny wyrzutnik wilgoci i wskaźnik
zanieczyszczenia filtra.

GD-SMART VT

wersja z filtrem i osuszaczem

osuszacz ziębniczy

kod
Poj. zbior.

GD-SMART5,5/08/270VT

GD-SMART5,5/13-270VT

270 litres

270 litres

68 dB

68 dB

68 dB

800 / 48 (l/min / m3/h)

720 / 43 (l/min / m3/h)

650 / 39 (l/min / m3/h)

Hałas
Wydajność

GD-SMART5,5/10-270VT

filtr wstępny

270 litres

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

167 x 76 x 125 cm

167 x 76 x 125 cm

167 x 76 x 125 cm

325 kg

325 kg

365 kg

Ciężar

kod
Poj. zbior.

GD-SMART7,5/08-270VT

GD-SMART7,5/13-270VT

270 litres

70 dB

70 dB

70 dB

1000 / 60 (l/min / m3/h)

900 / 54 (l/min / m3/h)

780 / 47 (l/min / m3/h)

Hałas
Wydajność

GD-SMART7,5/10-270VT

270 litres

270 litres

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

167 x 76 x 125 cm

167 x 76 x 125 cm

167 x 76 x 125 cm

335 kg

335 kg

375 kg

Ciężar

kod
Poj. zbior.
Hałas
Wydajność

GD-SMART7,5/08-500VT

GD-SMART7,5/10-500VT

GD-SMART7,5/13-500VT

GD-SMART11/08-500VT

500 litres

500 litres

500 litres

70 dB

70 dB

70 dB

500 litres
70 dB

1000 / 60 (l/min / m3/h)

900 / 54 (l/min / m3/h)

780 / 47 (l/min / m3/h)

1600 / 96 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

8 bar

Moc silnika kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

11 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

194 x 76 x 132 cm

194 x 76 x 132 cm

194 x 76 x 132 cm

194 x 76 x 132 cm

395 kg

395 kg

415 kg

415 kg

Ciężar

kod
Poj. zbior.
Hałas
Wydajność

GD-SMART11/10-500VT

GD-SMART11/13-500VT

GD-SMART15/10/500VT

GD-SMART15/13/500VT

500 litres

500 litres

500 litres

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

1450 / 87 (l/min / m3/h)

1150 / 69 (l/min / m3/h)

1800/108 (l/min / m3/h)

1600/96 (l/min / m3/h)

500 litres

Max. ciśnienie

10 bar

13 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

11 kW

11 kW

15 kW

15 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

194 x 76 x 132 cm

194 x 76 x 132 cm

194x90x132 cm

194x90x132 cm

415 kg

435 kg

435 kg

480 kg

Ciężar
strona

18 | GUDEPOL katalog produktów

sprężarki śrubowe GD-NKSI • sprężarki śrubowe

|3

sprężarki GD-NKSI
Cechy wspólne sprężarek śrubowych GD-NKSI
• Elektroniczny panel sterujący kontrolujący pracę sprężarki z możliwością
programowania podstawowych parametrów pracy i zabezpieczenia sprężarki.
• Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały
alarmowe blokad które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak również
sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów.
• Zainstalowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia ułatwia precyzyjne
dobranie ciśnień roboczych w zakresie dostosowanym do potrzeb odbiorników
w sieci sprężonego powietrza.
• Rozruch gwiazda-trójkąt ułatwiający rozruch.
• Zwarta kompaktowa obudowa, której wymiary umożliwiają transport przez
wąskie drzwi.

kod
Hałas
Wydajność

GD-NKSI7,5/08

• Nóżki z regulowanym poziomem umożliwiają łatwe ustawienie
i wypoziomowanie.
• Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy.
• Wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania.
• Obudowa wyciszająca dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów
dźwiękochłonnych.
• Umieszczenie chłodnicy olejowo-powietrznej w górnej części obudowy zapewnia
najbardziej optymalne parametry pracy sprężarki.
• Zamocowanie zestawu pompującego na poduszkach wibroizolacyjnych
zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na obudowę.
• Łatwy do obsługi zestaw napinania pasków klinowych.
• Osłony obudowy łatwe do demontażu (zamki) ułatwiony dostęp serwisowy.

GD-NKSI7,5/10

Silnik z napinaczem

Panel kontrolny

Automatyka

Moduł śrubowy

Chłodnica
olejowo-powietrzna

Wyciszenie

GD-NKSI7,5/13

GD-NKSI11/08

68 dB

68 dB

68 dB

69 dB

1150 / 69 (l/min / m3/h)

1000 / 60 (l/min / m3/h)

800 / 48 (l/min / m3/h)

1800 / 108,2 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

8 bar

Moc silnika kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

11 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

71 x 86 x 110 cm

71 x 86 x 110 cm

71 x 86 x 110 cm

71 x 86 x 110 cm

220 kg

220 kg

220 kg

230 kg

GD-NKSI15/10

GD-NKSI15/13

Ciężar

kod
Hałas
Wydajność

GD-NKSI11/10

GD-NKSI11/13

69 dB

69 dB

69 dB

69 dB

1450 / 87 (l/min / m3/h)

1160 / 69,7 (l/min / m3/h)

2000 / 120,2 (l/min / m3/h)

1600 / 96,1 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

10 bar

13 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

11 kW

11 kW

15 kW

15 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

71 x 86 x 110 cm

71 x 86 x 110 cm

71 x 86 x 110 cm

71 x 86 x 110 cm

230 kg

230 kg

300 kg

300 kg

Ciężar

GUDEPOL katalog produktów | strona 19

3|

sprężarki śrubowe • sprężarki śrubowe GD-NKSA

sprężarki śrubowe GD-NKSA
Cechy wspólne sprężarek śrubowych GD-NKSA
• Elektroniczny panel sterujący kontrolujący pracę sprężarki z możliwością
programowania podstawowych parametrów pracy i zabezpieczenia sprężarki.
• Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały
alarmowe blokad które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak
również sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów.
• Zainstalowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia ułatwia precyzyjne
dobranie ciśnień roboczych w zakresie dostosowanym do potrzeb odbiorników
w sieci sprężonego powietrza.
• Rozruch gwiazda-trójkąt ułatwiający rozruch.
• Zwarta kompaktowa obudowa, której wymiary umożliwiają transport przez
wąskie drzwi.

kod
Hałas
Wydajność

GD-NKSA15/08

• Nóżki z regulowanym poziomem umożliwiają łatwe ustawienie
i wypoziomowanie.
• Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy.
• Wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania.
• Obudowa wyciszająca dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów
dźwiękochłonnych.
• Umieszczenie chłodnicy olejowo-powietrznej w górnej części obudowy
zapewnia najbardziej optymalne parametry pracy sprężarki.
• Zamocowanie zestawu pompującego na poduszkach wibroizolacyjnych
zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na obudowę.
• Łatwy do obsługi zestaw napinania pasków klinowych.
• Osłony obudowy łatwe do demontażu (zamki) ułatwiony dostęp serwisowy.

Silnik z napinaczem

Panel kontrolny

Automatyka

Moduł śrubowy

Chłodnica
olejowo-powietrzna

Wyciszenie

GD-NKSA18,5/08

GD-NKSA18,5/10

GD-NKSA18,5/13

68 dB

68 dB

68 dB

68 dB

2500 / 150 (l/min / m3/h)

3150 / 189,3 (l/min / m3/h)

2700 / 162,3 (l/min / m3/h)

2200 / 132,2 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

8 bar

8 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

18,5 kW

18,5 kW

18,5 kW

18,5 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

110 x 85 x 131,5 cm

110 x 85 x 131,5 cm

110 x 85 x 131,5 cm

110 x 85 x 131,5 cm

320 kg

360 kg

360 kg

360 kg

Ciężar

kod
Hałas
Wydajność

GD-NKSA22/08

GD-NKSA22/10

GD-NKSA22/13

69 dB

69 dB

69 dB

3600 / 216,3 (l/min / m3/h)

3150 / 189,3 (l/min / m3/h)

2700 / 162,3 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

22 kW

22 kW

22 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

110 x 85 x 131,5 cm

110 x 85 x 131,5 cm

110 x 85 x 131,5 cm

390 kg

390 kg

390 kg

Ciężar
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sprężarki śrubowe GD-NKSB
Cechy wspólne sprężarek śrubowych GD-NKSB
• Elektroniczny panel sterujący kontrolujący pracę sprężarki z możliwością
programowania podstawowych parametrów pracy i zabezpieczenia sprężarki.
• Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały
alarmowe blokad które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak
również sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów.
• Zainstalowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia ułatwia precyzyjne
dobranie ciśnień roboczych w zakresie dostosowanym do potrzeb odbiorników
w sieci sprężonego powietrza.
• Rozruch gwiazda-trójkąt ułatwiający rozruch.
• zwarta kompaktowa obudowa, której wymiary umożliwiają transport przez
wąskie drzwi.
• Montaż przemiennika częstotliwości (falownika) opcjonalnie.

kod
Hałas
Wydajność

GD-NKSB30/08

GD-NKSB 30/10

• Nóżki z regulowanym poziomem umożliwiają łatwe ustawienie
i wypoziomowanie.
• Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy.
• wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania.
• Obudowa wyciszająca dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów
dźwiękochłonnych.
• Umieszczenie chłodnicy olejowo-powietrznej w górnej części obudowy zapewnia
najbardziej optymalne parametry pracy sprężarki.
• Zamocowanie zestawu pompującego na poduszkach wibroizolacyjnych
zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na obudowę.
• Łatwy do obsługi zestaw napinania pasków klinowych.
• Osłony obudowy łatwe do demontażu (zamki) ułatwiony dostęp serwisowy.

Silnik z napinaczem

Panel kontrolny

Automatyka

Moduł śrubowy

Chłodnica
olejowo-powietrzna

Wyciszenie

GD-NKSB30/13

GD-NKSB37/08

GD-NKSB37/10

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

5500 / 330 (l/min / m3/h)

4800 / 288 (l/min / m3/h)

4200 / 252 (l/min / m3/h)

6300 / 378 (l/min / m3/h)

5700 / 342 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

8 bar

10 bar

13 bar

8 bar

10 bar

Moc silnika kW

30 kW

30 kW

30 kW

37 kW

37 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

175 x 90 x 70 cm

175 x 90 x 70 cm

175 x 90 x 70 cm

175 x 90 x 70 cm

175 x 90 x 70 cm

880 kg

880 kg

880 kg

890 kg

890 kg

Ciężar

kod
Hałas
Wydajność

GD-NKSB37/13

GD-NKSB45/08

GD-NKSB45/10

GD-NKSB45/13

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

5100 / 306 (l/min / m3/h)

7300 / 438 (l/min / m3/h)

6400 / 384 (l/min / m3/h)

6000 / 360 (l/min / m3/h)

Max. ciśnienie

13 bar

8 bar

10 bar

13 bar

Moc silnika kW

37 kW

45 kW

45 kW

45 kW

Napięc. zasilania

400 V

400 V

400 V

400 V

dł. x szer. x wys.

175 x 90 x 70 cm

175 x 90 x 70 cm

175 x 90 x 70 cm

175 x 90 x 70 cm

890 kg

972 kg

972 kg

972 kg

Ciężar

GUDEPOL katalog produktów | strona 21

3|

sprężarki śrubowe • falownik

przemiennik częstotliwości NX
Czym jest przemiennik częstotliwości i do czego służy?
Najogólniej można powiedzieć, że przemiennik częstotliwości jest urządzeniem elektronicznym,
którego zadaniem jest przekształcanie energii prądu przemiennego o stałej amplitudzie napięcia
i stałej częstotliwości na energię o regulowanej do potrzeb zmiennej częstotliwości i zmiennej
amplitudzie napięcia. Przemiennik częstotliwości jest urządzeniem służącym do płynnej regulacji
prędkości obrotowej silników elektrycznych z zachowaniem jak najlepszych ich parametrów
ruchowych.
Zastosowanie przemiennika częstotliwości w naszych sprężarkach śrubowych pozwoliło na uzyskanie
bardzo dobrych właściwości regulacyjnych silników indukcyjnych, zapewniając przy właściwym
sterowaniu uzyskiwanie pełnego momentu silnika przy niskich prędkościach obrotowych z utrzymaniem
stałego ciśnienia w sieci sprężonego powietrza przy zmiennym jego wypływie.
Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości ma możliwość regulacji obrotów w zakresie od 50%
do 100%, a co z tym się wiąże również w tym zakresie wydajności. Układ bezstopniowego regulowania
obrotami sprężarki to najbardziej ekonomiczny sposób regulacji. Podstawowe zalety to niższe w porównaniu
ze sprężarkami sterowanymi tradycyjnie zużycie energii elektrycznej i utrzymywanie stałego zadanego
ciśnienia w sieci sprężonego powietrza.

Zalety zastosowania przemiennika częstotliwości w sprężarkach śrubowych Firmy GUDEPOL
• Ekonomiczna eksploatacja z zastosowaniem najwyższej jakości
przemienników częstotliwości.
• Lepsza praca nawet przy małych pojemnościach zbiornika wyrównawczego.
• Stałe ciśnienie w sieci sprężonego powietrza.
• Łagodny rozruch sprężarki:
– niski prąd rozruchu
– brak uderzeń pulsacyjnych w sieci sprężonego powietrza
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• Większa niezawodność:
– łagodny – płynny rozruch i przyspieszanie
– płynne hamowanie (dzięki czemu zmniejszenie obciążeń
mechanicznych i elektrycznych)
– większa trwałość ruchomych elementów konstrukcyjnych
• Sterownik mikroprocesorowy chroniący sprężarkę poprzez układy
kontrolny i monitorujący główne parametry pracy.
• Niższe koszty eksploatacji.
• Płynna regulacja obrotów sprężarki w zakresie od 50% do 100% obrotów.
• Współczynnik mocy silnika cos fi utrzymywany na najwyższym poziomie
w pełnym zakresie obrotów.
• Łagodne zmiany wartości prądu, napięcia i częstotliwości.

konwerter ETC-SV ® • sprężarki śrubowe
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bezolejowe powietrze – konwerter ETC-SV ®
W procesie katalitycznego utleniania, konwerter
ETC ® przekształca aktywnie olej oraz
węglowodory znajdujący się w sprężonym
powietrzu na wodę oraz dwutlenek węgla.
Konwerter ETC ® w procesie ciągłym dostarcza
sprężone powietrze w normie jakości DIN ISO
8573-1 klasa 1, czyli zawartością cząsteczek
oleju wynosi <0.0025 mg/Nm3 oraz kondensat
całkowicie wolny od oleju.

Dzięki technologi katalitycznej w uzdatnianiu
sprężonego powietrza, ETC ® jest rozwiązaniem technicznym, które sprawdziło się na
przestrzeni wielu lat w przemyśle motoryzacyjnym oraz chemicznym.
W porównaniu do klasycznego systemu filtracji
poprzez aktywny węgiel, jakość sprężonego
powietrza jest stale utrzymywana przez 20 000
godzin pracy. Nasycenie oraz ryzyko przebicia

związków węglowodorowych w porównaniu
do kompresorów bezolejowych, jakość
sprężonego powietrza nie zależy od związków
wodorotlenowych pochodzących z powietrza
zasysanego przez kompresor.
Działanie katalitycznego konwertera jest
niezależna od temperatury oraz wilgoci
sprężonego powietrza które ma być uzdatniane.

10
8
9
6

1
ze sprężarki
5-16 bar

do osuszacza

11
2
3

7
5

Przekrój ETC-SV ®
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sprężone powietrze zawierające olej
Separator wstępny (VS)
Moduł VS (opcja)
Wymiennik ciepła
Zbiornik konwertera
Elektryczna grzałka
Katalizator
Filtr dokładny (opcja)
Zawór minimalnego ciśnienia (DHSV)
Tablica kontrolna
Sprężone powietrze bezolejowe

4

sprężarka

konwerter ETC

osuszacz

Zalety oraz cechy szczególne
• Gwarantowane bezolejowe
powietrze w w normie jakości
DIN ISO 8573-1 klasa 1
potwierdzona certyfikatami TUV.
• Całkowicie zabezpieczony system,
chroniący sieć pneumatyczną
przed dostaniem się drobin oleju
w przypadku jakiejkolwiek awarii
konwertera

• Gwarancja działania katalizatora
przez 20.000 godzin (max.
30 miesięcy) dla związków
wodorotlenkowych na wejściu do
ETC ® nawet do 200 mg/Nm3
• Zaawansowana insolacja
konwertera oraz obudowa,
redukuje konsumpcje energii do
max. 0,01 kWh/m3

• Spadek ciśnienia dla ETC-SV
® wynosi około 0,4 bar przy
ciśnieniu roboczym 7 bar.
• Minimalizuje zawartość bakterii,
grzybów i drobnoustrojów
w sprężonym powietrzu.
• Kondensat zebrany w ETC ®
posiada niski współczynnik oleju
<2 mg/litr oraz pH na poziomie
6-7 w związku z tym można go
odprowadzać bez dodatkowych
separatorów.

• W katalizatorze, silikonowe
monomery są zaabsorbowane
oraz przekształcane na krzemiany
• Obciążalność konwertera ETC
® jest na poziomie 20 to 110%
nominalnego przepływu przy
użyciu modułu VS
• Przedłużona żywotność osuszacza
adsorpcyjnego
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zbiorniki ciśnieniowe
Zbiorniki ciśnieniowe z kompletną dokumentacją wymaganą przy rejestracji w rejonowym UDT.
Możliwość dobrania uzbrojenia, dobór zależny od wydajności sprężarki zasilającej.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo dwa rodzaje zbiorników
• malowane proszkowo w kolorze niebieskim
• Heavy Duty – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461.

Zbiorniki ciśnieniowe pionowe WYMIARY
Pojemność

kod

Max. ciś.

A

B

C

D

E

F

G

M

L1

L2

270

ZB270-11VP

11

180

350

600

500

1320

1310

1500

-

705

1648

300

ZB300-15VP

15

180

340

600

500

1405

1405

1600

-

835

1820

500

ZB500-11VP

11

185

365

790

600

1560

1560

1860

-

785

2040

500

ZB500-16VP

15

185

355

790

600

1560

1560

1855

-

785

2040

1000

ZB1000-12VP

12

180

390

770

800

1720

1725

2100

200

940

2430

2000

ZB2000-12VP

12

240

510

770

1100

1960

1980

2180

215

1235

2450

Zbiorniki ciśnieniowe pionowe PRZYŁĄCZA
Pojemność

kod

1

2

3

4

5

6

7

8

Weight kg

270

ZB270-11VP

1/2”

1”

3/8”

1”

1/2”

1”

-

-

63,5

300

ZB300-15VP

1/2”

1”

3/8”

1”

1/2”

1”

-

1”

105

500

ZB500-11VP

1/2”

1”

3/8”

1”

1/2”

1”

-

1”

125
145

500

ZB500-16VP

1/2”

1”

3/8”

1”

1/2”

1”

-

1”

1000

ZB1000-12VP

2”

2”

3/8”

2”

2”

2”

3/8”

2”

200

2000

ZB2000-12VP

2”

2”

1/2”

2”

2”

2”

1/2”

2”

360

strona

24 | GUDEPOL katalog produktów

Edukacja • 26
Osuszacze ziębnicze • 27
Osuszacze adsorpcyjne • 28
Filtry • separatory • 29
Separatory woda-olej • 30
GUDEPOL katalog produktów | strona 25

4|

uzdatnianie • edukacja

edukacja
Osuszacze - tak zwane schładzarki mają za
zadanie w instalacjach sprężonego powietrza
eliminację wody. W procesie sprężania
wytwarza się znaczna ilość ciepła, tak więc
sprężone powietrze po opuszczeniu sprężarki
jest na tyle gorące, że w zetknięciu z warunkami zewnętrznymi na zasadzie różnicy
temperatur wytrąca się (skrapla) woda.
Osuszacz ziębniczy ma za zadanie osuszenie
sprężonego powietrza do wymaganego

punktu rosy (min.+3°C). Wilgotność
względna powietrza, która przed jego
osuszeniem wynosi 100%, obniża się do
zaledwie 21% (tj.0,75g H2O) za osuszaczem
ziębniczym (dla punktu rosy+3°C).
Dopływające do osuszacza sprężone
powietrze o temperaturze +30°C÷+45°C
jest wstępnie schładzane w wymienniku
powietrze/powietrze w zakresie temperatur
+14°C÷+23°C. Następnie w parowniku

W procesie sprężania uczestniczy wiele
substancji zanieczyszczających o przeróżnym
pochodzeniu. W zależności od warunków
panujących w sprężarkowni są to: cząstki
stałe, kondens (mieszanina wody – oleju)
wywodzący się z procesu sprężania oraz
odpady z rur i innych elementów wchodzących w skład sieci. Aby osiągnąć oczekiwaną klasę czystości powietrza, należy określić
normę czystości powietrza na wejściu do
danego odbiornika. Gdy juz mamy
określone parametry pracy, możemy
Państwu dostosować stacje przygotowania
powietrza dobierając osuszacz (str. 27-28)
oraz filtry (str. 29), w celu ochrony jednostki
oraz wydłużenia okresu eksploatacji
urządzenia końcowego. Nasze systemy są
przewidziane dla niemalże każdej branży
przemysłu.
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obiegu chłodniczego powietrze ulega
dalszemu schodzeniu i osiąga zadaną
temperaturę punktu rosy+3°C.
W nowoczesnych instalacjach sprężonego
powietrza zastosowanie osuszaczy ma
priorytetowe znaczenie. Wytrącanie wody
poza układ przedłuża żywotność wszystkich
urządzeń zasilanych powietrzem, (a w niektórych przypadkach obecność wody
w instalacjach uniemożliwia pracę.

Klasy jakości ISO 8573.1
Klasa jakości

Max cząstki stałe
wielkość w mikronach

Punkt rosy
stopnie Celsjusza

Olej
mg/m3

1

0,1

-70

0,01

2

1

-40

0,1

3

5

-20

1

4

15

3

5

5

40

7

>5

6

-

10

-

osucszacze ziębnicze • sprężarki śrubowe
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osuszacze ziębnicze

Cechy osuszacza GO-R oraz VT:
• Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
• Niewiele elementów to mała awaryjność.
• Skraplacz i wymiennik o wysokiej wydajności.
• Wentylator o wysokiej niezawodności.
• Niskie zużycie energii elektrycznej.
• Wskaźnik kontrolny.
• Cicha praca.
• Automatyczny wyrzutnik wilgoci.

Osuszacz VT

Osuszacz GO-R

Cechy wspólne osuszaczy ziębniczych
Osuszacze firmy GUDEPOL to urządzenia o kompaktowej konstrukcji wykonane z wysokiej jakości materiałów. Układ elementów
wewnątrz osusacza został zaprojektowany tak, aby uniknąć niepotrzebnych połączeń, tym samym ewentualnych nieszczelności, awarii.
Obieg chłodniczy wypełniony jest przyjaznym dla środowiska czynnikiem R134a. System sterowania jest w pełni automatyczny oraz
energooszczędny.
OSUSZACZE ZIĘBNICZE VT
Typ

Kod

Wydajność
[l/min]

Ciś. max
[bar]

Pobór mocy
[kW]

Napięcie Przył.
[V]

Przyłącze
[cal]

Wymiary
[cm]

Ciężar
[kg]

VT-20

OZ6010VT

264

16

0,17

230

1/2”

33x50x36

25

VT-30

OZ6011VT

480

16

0,2

230

1/2”

33x50x36

25

VT-50

OZ6012VT

732

16

0,22

230

1/2”

33x50x36

30

VT-70

OZ6013VT

1140

16

0,2

230

3/4”

48x68x41

43

VT-100

OZ6014VT

1620

16

0,3

230

3/4”

48x68x41

47

VT-130

OZ6015VT

2220

16

0,5

230

3/4”

48x68x41

50

VT-160

OZ6016VT

2580

16

0,6

230

3/4”

48x68x41

55

VT-220

OZ6017VT

3600

16

0,7

230

1-1/4”

60x70x49

66

VT-270

OZ6018VT

4500

16

1

230

1-1/4”

60x70x49

75

VT-330

OZ6019VT

5400

16

1,2

230

1-1/4”

60x70x49

80

Typ

Kod

Wydajność
[l/min]

Ciś. max
[bar]

Pobór mocy
[kW]

Napięcie
[V]

Przyłącze
[cal]

Wymiary
[cm]

Ciężar
[kg]

GO-R 300

OZ6010

300

12

0,24

230

3/8”

39x32x32

20

GO-R 500

OZ6011

500

12

0,24

230

3/8”

39x32x32

20

GO-R 2300

OZ6020

2300

16

0,58

230

1”

60x36x86

50

GO-R 2700

OZ6021

2700

16

0,6

230

1”

60x36x86

53

GO-R 4000

OZ6022

4000

16

0,87

230

1”

60x36x86

58

OSUSZACZE ZIĘBNICZE GO-R

GO-R 5300

OZ6023

5300

16

1,1

230

2”

76x44x97

72

GO-R 6000

OZ6024

6000

16

1,3

230

2”

76x44x97

78

GO-R 7800

OZ6025

7800

16

1,48

230

2”

76x44x97

85

GO-R 9700

OZ6026

9700

16

1,9

230

2”

81x49x115

100

GO-R 11300

OZ6027

11300

16

2,45

230

2”

81x49x115

112

GO-R 13700

OZ6028

13700

16

2,55

400

2”

81x49x115

134

GO-R 18300

OZ6029

18300

16

2,55

400

2-1/2”

82x151x106

266
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Osuszacze adsorpcyjne
Sprężone powietrze jest ważnym procesem
i energii średnio stosowane w prawie wszystkich
obszarach produkcji przemysłowej. Zasysane
powietrze atmosferyczne zawiera zanieczyszczenia
takie jak cząstki kurzu, wilgoci w efekcie
końcowym wody powstałej w wyniku kondensacji
pary wodnej w sieci sprężonego powietrza.

Kondensacja ta może prowadzić do znacznych
kosztów (korozja, mrożenie itp.). Koszty te mogą
być uniknione po przez zastosowanie osuszaczy
adsorpcyjnych Ultrapac 2000. Ten kompletny
system oczyszczania zawiera filtr wstępny
z automatycznym spustem kondensatu, osuszacz
adsorpcyjny oraz filtr końcowy. Filtr wstępny

zatrzymuje cząstki stałe i kondensatu (mieszaninę
wodno-olejową) aż do resztkowej zawartości oleju
0,03 mg / m3. Osuszacz adsorpcyjny w następnej
w kolejności absorbuje wilgoć w sprężonym
powietrzu przy punkcie rosy -40°C. Ostatecznie
filtr końcowy wyłapuje pozostałe cząstki pozostałe
po procesie neutralizacji kondensatu.

Cechy Ultrapac 2000:
• Kompletny zestaw uzdatniania sprężonego powietrza lub azotu, złożony
z osuszacza adsorpcyjnego, z zintegrowanym filtrem odolejającym
i pyłowym oraz automatycznym drenem kondensatu.
• Medium: Sprężone powietrze/azot
• –40°C przy 100% obciążenia, –70°C przy 70% przepływu, dla
temperatury wlotowej 35°C
• Ciśnienie robocze: min. 4 bar (g), maks. 16 bar (g)
• Temperatura medium: min. 5 °C, maks. 50 °C
• Temperatura otoczenia: min. 4 °C, maks. 50 °C
• Zużycie sprężonego powietrza: 17% średnie, od wartości na wlocie
• Zasilanie elektryczne: 230 V/50 -60 Hz AC; 110 V/50 -60 Hz AC 24 V DC;
24 V AC na życzenie
• Pobór mocy: około 4 W Materiały: Profile tłoczone - Anodowane
aluminium Pokrywy i adsorbery - Włókno szklane wzmocnione
poliamidem

Korzyści Ultrapac 2000:
• Kompletny zestaw osuszania z filtrem wstępnym i końcowym
i automatycznym drenem kondensatu.
• Środek suszący wymiennych wkładach.
• Zwarta budowa , małe wymiary.
• Diodowy wskaźnik terminu wymiany wkładów lub filtrów.
• Zintegrowany blok sterujący.
• Zestaw gotowy do zainstalowania; Wszystkie komponenty od jednego
dostawcy, zestawione optymalnie do parametrów przepływu
• Łatwe przechowywanie zapasowych wkładów, prosta wymiana, środek
nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.
• Zajmuje mało miejsca, możliwe zawieszenie na ścianie lub przy maszynie.
• Łatwa ocena momentu potrzeby wymiany środka adsorbującego,
sygnalizacja zużycia wkładów filtrów.
• Wygodna obsługa techniczna. Części ruchome oraz osprzęt elektryczny

Kod

Nazwa

Wydajność

Konsumpcja
powietrza

Przyłącze

Przyłączenie
wyrzutu kondensatu

Wymiary

OZ6040

Osuszacz adsorpcyjny Ultrapac 2000-0005

5 m3/h

0,85 m3/h

1/2”

6 mm

30x34x12 cm

OZ6034

Osuszacz adsorpcyjny Ultrapac 2000-0010

10 m3/h

1,70 m3/h

1/2”

6 mm

30x34x12 cm

OZ6041

Osuszacz adsorpcyjny Ultrapac 2000-0015

15 m3/h

2,55 m3/h

1/2”

6 mm

30x34x12 cm

OZ6035

Osuszacz adsorpcyjny Ultrapac 2000-0025

25 m3/h

4,25 m3/h

1/2”

6 mm

30x34x12 cm

OZ6042

Osuszacz adsorpcyjny Ultrapac 2000-0035

35 m3/h

5,95 m3/h

1”

6 mm

53x66x20 cm

OZ6036

Osuszacz adsorpcyjny Ultrapac 2000-0050

50 m3/h

8,50 m3/h

1”

6 mm

53x66x20 cm

OZ6037

Osuszacz adsorpcyjny Ultrapac 2000-0065

65 m3/h

11,05 m3/h

1”

6 mm

53x66x20 cm

OZ6038

Osuszacz adsorpcyjny Ultrapac 2000-0080

80 m3/h

13,60 m3/h

1”

6 mm

53x66x20 cm

OZ6039

Osuszacz adsorpcyjny Ultrapac 2000-0100

100 m3/h

17,00 m3/h

1”

6 mm

53x66x20 cm
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ﬁltry • separatory • uzdatnianie

Separator wody
Separator cyklonowy jest pierwszą linią obrony przed dostaniem się cząteczek stałych do
dalszego układu powietrza. Urządzenie wykorzystuje w optymalnej kombinacji efekt
działania siły bezwładności (uderzeniowej i odśrodkowej) pozwalając na uzyskanie
wysokiej sprawności.

separatory

kod

SK6015

Przepustowość max

SK6017

SK6018

1000 l/min

3300 l/min

4150 l/min

10 000 l/min

16 bar

16 bar

16 bar

16 bar

1/2”

3/4”

1”

1-1/2”

0,6 kg

0,9 kg

1,2 kg

1,5 kg

237 x 96 mm

375 x 117 mm

465 x 117 mm

530 x 117 mm

Ciśnienie max
Przyłącze
Ciężar
Wymiary

SK6016

obudowy filtrów centralnych
cechy

• aluminiowa obudowa
• obudowa z zintegrowanym wskaźnikiem
poziomu zanieczyszczenia wkładu
• wyrzutnik automatyczny kondensatu
• (kod WK 6030)
Kod
Przepustowość max
Ciśnienie max
Przyłącze
Ciężar
Wymiary

G50

G100

G150

G200

G250

G300

G500

832 l/min

1664 l/min

2496 l/min

3328 l/min

4160 l/min

4992 l/min

8320 l/min

9984 l/min

G600

16 bar

16 bar

16 bar

16 bar

16 bar

16 bar

16 bar

16 bar

3/8”

1/2”

3/4”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/2”

0,3 kg

0,6 kg

0,9 kg

1,2 kg

1,5 kg

1,7 kg

2,9 kg

3,5 kg

293 x 96 mm

293 x 96 mm

431 x 117 mm

431 x 117 mm

521 x 117 mm

521 x 117 mm

586 x 117 mm

586 x 117 mm

wkłady filtrów centralnych

kod
Wkład filtra

P
filtr wstępny P

X

Y

filtr dokładny X

filtr końcowy Y

A
filtr węglowy A

Gradacja filtracji zanieczyszczeń [µm]

5

1

0,01

0,01

Max ilość oleju w temp. 210C [mg/m3]

5

0,5

0,01

0,003
25

Max temp pracy [0C]

80

80

80

Spadek ciśnienia [mbar]

40

80

100

80

Spadek ciśnienia na wkładzie [mbar]

700

700

700

700

Max ciśnienie robocze
Kolor wkładu

16

16

16

16

zielony

niebieski

czerwony

metalowy
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separator woda-olej
Separator wody i oleju z kondensatu
ze sprężonego powietrza
Kondensat
W czasie procesu sprężania powietrza przy pomocy
sprężarek smarowanych olejem powstaje kondensat
olejowo-wodny, który zawiera od 500 do 5000 mg oleju na
litr kondensatu. Według obwiązujących przepisów
zawartość oleju w kondensacie odprowadzanym do ścieków
nie może przekraczać 15mg/litr. (Dziennik Ustaw nr 116
z dn. 10.12.91, poz. 503). UWAGA! Każde przedsiębiorstwo, które doprowadza do zanieczyszczenia środowiska
naturalnego np. przez odprowadzenie do ścieków nie
uzdatnianego kondensatu, musi się liczyć z finansowymi
karami.

Opis działania
W komorze rozprężonej następuje oddzielenie kondensatu
od sprężonego powietrza. Następnie cząsteczki zanieczyszczeń podlegają separacji w przedziale sedymentacyjnym,
który jest wyjmowany i dzięki temu łatwy do czyszczenia.
Filtr koalescencyjny dla separacja oleju w znacznym stopniu
przyczynia się do długiej żywotności węgla aktywnego i do
niskich kosztów operacyjnych systemu. Swobodnie płynący
olej przez syfon przedostaje się do pojemnika. Woda jest
końcowo oczyszczana z oleju w adsorberze zawierającym
węgiel aktywny. Czysta woda, nadająca się do bezpiecznego
odprowadzania do kanalizacji, zgodnie z przepisami, jest
gotowa do usunięcia z urządzenia.

Pewność i bezpieczeństwo
Węgiel aktywny jest zabezpieczony przez adsorber wstępny.
Jasno żółty pływak ostrzega gdy węgiel zaczyna się zatykać
przez osad olejowy. Jakość wody jest sprawdzana wizualnie
poprzez porównanie mętności. Kanister może być wymieniany tylko gdy dopływ oleju jest przerwany.

Zastosowanie:
UFS-SP jest separatorem wody i oleju do uzdatniania
kondensatu przechodzącego ze sprężonego powietrza.
Typ

strona

Nominalna wydajność
sprężarki [Nm3/h]

UFS-SP5

120

UFS-SP10N

250

UFS-SP15N

450

UFS-SP30N

900

UFS-SP60N

1800

UFS-SP120N

3600

UFS-SP240N

7200
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UWAGA!
Każde przedsiębiorstwo, które doprowadza
do zanieczyszczenia środowiska naturalnego
np. przez odprowadzenie do ścieków
nie uzdatnianego kondensatu, musi się liczyć
z finansowymi karami.
zawartość oleju w kondensacie
odprowadzanym do ścieków
nie może przekraczać 15mg/litr. (Dziennik
Ustaw nr 116 z dn. 10.12.91, poz. 503)

Filtry, reduktory, naolejacze stanowiskowe • 32
Instalacje pneumatyczne • 34
Automatyczne spusty kondensatu • manometry • 36
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instalacja pneumatyczna • ﬁltry, reduktory, naolejacze stanowiskowe

filtry, reduktory, naolejacze stanowiskowe
Zespół stanowiskowy
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulacja ciśnienia w zakresie 0-12 bar
Wysoka przepustowość powietrza
Obustronie montowany manometr
Niezawodna konstrukcja
Wysoka skuteczność przy odprowadzaniu kondensatu z układu
Podgląd poziomu kondensatu
Regulacja dozowania oleju
Możliwość odseperowania filtra od naolejacza (w przypadku
użycia pistoletu lakierniczego oraz klucza pneumatycznego

Filtr stanowiskowy z reduktorem
•
•
•
•
•
•
•

Regulacja ciśnienia w zakresie 0-12 bar
Wysoka przepustowość powietrza
Obustronie montowany manometr
Niezawodna konstrukcja
Zalecany przy zastosowaniu pistoletów lakierniczych
Wysoka skuteczność przy odprowadzaniu kondensatu z układu
Podgląd poziomu kondensatu

kod
Rozmiar przyłącza

FS6005

FS6012

FS6025

1/4”

1/2”

1”

Dopuszczalny przepływ

600 [l/min]

2000 [l/min]

6000 [l/min]

Zakres pracy reduktorów

0-12 bar

0-12 bar

0-12 bar

32 µ

32 µ

32 µ

184 x 84

245 x 120

319 x 160

FS6002

FS6009

FS6024

Zdolność filtrowania
Wymiary (mm)

kod
Rozmiar przyłącza

1/4”

1/2”

1”

Dopuszczalny przepływ

600 [l/min]

2000 [l/min]

6000 [l/min]

Zakres pracy reduktorów

0-12 bar

0-12 bar

0-12 bar

32 µ

32 µ

32 µ

184 x 42

245 x 60

319 x 80

Zdolność filtrowania
Wymiary (mm)

Naolejacz stanowiskowy
•
•
•
•
•

Zastosowanie w przypadku narzędzi pneumatycznych
Wysoka przepustowość powietrza
Niezawodna konstrukcja
Podgląd poziomu oleju
Regulacja dozowania oleju

Reduktor stanowiskowy
•
•
•
•
•

Regulacja ciśnienia w zakresie 0-12 bar
Wyposażony w manometr
Obustronie montowany manometr
Wysoka przepustowość powietrza
Niezawodna konstrukcja

Filtr stanowiskowy
•
•
•
•
•

strona

Wysoka przepustowość powietrza
Niezawodna konstrukcja
Zalecany przy zastosowaniu pistoletów lakierniczych
Wysoka skuteczność przy odprowadzaniu kondensatu z układu
Podgląd poziomu kondensatu
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kod
Rozmiar przyłącza
Dopuszczalny przepływ
Wymiary (mm)

kod
Rozmiar przyłącza

FS6004
1/4”
600 [l/min]
155 x 42

FS6001

FS6011
1/2”

FS6026
1”

2000 [l/min] 6000 [l/min]
197 x 60

FS6008

270 x 80

FS6022

1/4”

1/2”

1”

Dopuszczalny przepływ

600 [l/min]

2000 [l/min]

6000 [l/min]

Zakres pracy reduktorów

0-12 bar

0-12 bar

0-12 bar

Wymiary (mm)

85 x 42

120 x 60

164 x 80

FS6010

FS6023

kod
Rozmiar przyłącza
Dopuszczalny przepływ [l/min]
Zdolność filtrowania [u]
Wymiary (mm)

FS6003
1/4”

1/2”

1”

600 [l/min]

2000 [l/min]

6000 [l/min]

32 µ

32 µ

32 µ

141 x 42

185 x 60

245 x 80

ﬁltry, reduktory, naolejacze stanowiskowe • instalacja pneumatyczna

|5

filtry, reduktory, naolejacze stanowiskowe
Filtr stanowiskowy GFS*
•
•
•
•
•
•

Wysoka przepustowść powietrza
Niezawodna oraz zwarta konstrukcja
Zalecany przy zastosowaniu pistoletów lakierniczych
Wysoka skuteczność przy odprowadzaniu kondensatu z układu
Podgląd poziomu kondensatu
temperatura robocza 5-600C

Kod
Swobodny przepływ bez dławień
Zdolność filtrowania
Wymiary

Zastosowanie w przypadku narzędzi pneumatycznych
Wysoka przepustowść powietrza
Niezawodna oraz zwarta konstrukcja
Podgląd poziomu oleju
Regulacja dozowania oleju
Temperatura robocza 5-60oC

FS6034

1/4”

1/2”

1300 l/min

2900 l/m

40 µ

40 µ

110 x 55 mm

225,6 x 53 mm

*) Filtr z przyłączem o rozmiarze 1/4” nie posiada osłony szklanki.

Naolejcz stanowiskowy GFS*
•
•
•
•
•
•

FS6033

Rozmiar przyłącza

Kod

FS6031

Rozmiar przyłącza
Swobodny przepływ bez dławień
Wymiary

FS6032

1/4”

1/2”

1000 l/min

3200 l/m

120 x 55 mm

169 x 53 mm

*) Naolejacz z przyłączem o rozmiarze 1/4” nie posiada osłony szklanki.

Reduktor stanowiskowy GFS
•
•
•
•
•
•

Regulacja ciśnienia w zakresie 0-10 bar
Wyposażony w manometr
Wysoka przepustowść powietrza
Niezawodna oraz zwarta konstrukcja
Temperatura robocza 5-60oC
Uchwyt na ścianę

Kod

FS6035

Rozmiar przyłącza
Swobodny przepływ bez dławień
Zakres pracy reduktorów
Wymiary

FS6036

1/4”

1/2”

350 l/min

950 l/m

0-10 bar

0-10 bar

89 x 55 mm

112,5 x 53 mm

Filtr stanowiskowy z reduktorem GFS*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulacja ciśnienia w zakresie 0-10 bar
Wysoka przepustowść powietrza
Niezawodna oraz zwarta konstrukcja
Zalecany przy zastosowaniu pistoletów lakierniczych
Wysoka skuteczność przy odprowadzaniu kondensatu z układu
Podgląd poziomu kondensatu
Temperatura robocza 5-60oC
Uchwyt na ściane
Wyposażony w manometr

Kod

FS6029

Rozmiar przyłącza

FS6030

1/4”

1/2”

Swobodny przepływ bez dławień

350 l/min

950 l/m

Zakres pracy reduktorów

0-10 bar

0-10 bar

Zdolność filtrowania
Wymiary

40 µ

40 µ

161 x 55 mm

225,6 x 53 mm

*) Filtr z przyłączem o rozmiarze 1/4” nie posiada osłony szklanki.

Zespół stanowiskowy GFS*
•
•
•
•
•
•
•

Regulacja ciśnienia w zakresie 0-10 bar
Wysoka przepustowść powietrza
Niezawodna konstrukcja
Wysoka skuteczność przy odprowadzaniu kondensatu z układu
Podgląd poziomu kondensatu
Regulacja dozowania oleju
Możliwość odseperowania filtra od naolejacza (w przypadku
użycia pistoletu lakierniczego oraz klucza pneumatycznego)
• Temperatura robocza 5-60oC
• Uchwyt na ściane
• Wyposażony w manometr

Kod

FS6027

Rozmiar przyłącza

FS6028

1/4”

1/2”

Swobodny przepływ bez dławień

350 l/min

950 l/m

Zakres pracy reduktorów

0-10 bar

0-10 bar

Zdolność filtrowania
Wymiary

40 µ

40 µ

161,2 x 97 mm

225,5 x 124 mm

*) Zespół z przyłączem o rozmiarze 1/4” nie posiada osłon szklanki.
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instalacja pneumatyczna • instalacje pneumatyczne

instalacje pneumatyczne
system szybkiego montażu

1. Wykonanie połączenia ﬁ 15 mm - 22 mm
System superszybkich,
wtykowych instalacji pneumatycznych

Uciąć rurę pod kątem prostym, usunąć zadziory. Sprawdzić, czy rura nie ma
ostrych krawędzi, rys wzdłużnych i nie nosi śladów innych uszkodzeń.

2. Połączenie trzyma jeszcze przed
uszczelnieniem

•
•
•
•
•
•

prosty i szybki montaż (bez klejenia oraz spawania)
idealne do sprężonego powietrza
najwyższa jakość produktów
szybkie rozłączanie i demontaż
bez dodatkowych uszczelnień
bardzo dobre właściwości przepływu

Instalacje wtykowe w systemie GUDEPOL charakteryzują się
banalnie prostym montażem, przez co oszczędza się około 40%
wartości inwestycji, w związku z możliwością samodzielnego
wykonania.

Sposoby zakończenia instalacji
na stanowisku roboczym
Złączka chwyta rurę jeszcze przed uszczelnieniem. Wsunąć rurę do oporu.

Wsunąć rurę do oporu. Oprawka ma ząbki ze stali nierdzewnej, mocuje
rurę w złączce. Dzięki uszczelce pierścieniowej powstaje idealnie
szczlene połączenie.

3. Kontrola połączenia przez rozciąganie rury
Zakończenie na stanowisku wymagającym filtrowania, redukowania
oraz smarowania olejem pneumatycznym np. Narzędzia pneumatyczne, siłowniki.

Należy sprawdzić, czy rura jest bezpiecznie osadzona. Można to stwierdzić
ciągnąć rurę w przeciwnych kierunkach.

4. Rozłączenie połączenia

Rurę można rozłączyć przez wciąnięcie oprawki do tyłu.
strona
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Zakończenie na stanowisku wymagającym jedynie filtrowania oraz
redukowania ciśnienia np. pistolety.
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instalacja pneumatyczna • elementy instalacji

elementy instalacji
system szybkiego montażu

Złączki wkręcane (gwint równoległy)

instalacje pneumatyczne • instalacja pneumatyczna

instalacje pneumatyczne
system szybkiego montażu

(gwint równoległy)
równoległy)
Króciec wkręcany (gwint

kod

Wymiar

kod

15mm G-1/2”
G-1/2”

PM011514E

15 mm na
na 1/2z
1/2z

PM051514E

22mm G-3/4”
G-3/4”

PM012216E

22 mm na
na 1/2z
1/2z

PM052214E

Wymiar

Złączki kolankowe
Wymiar

kod

15mm

PM0315E

22mm

PM0322E

Złączki proste
Wymiar

kod

15mm

PM0415E

22mm

PM0422E

Złączki redukcyjne
Wymiar
Wymiar

Wymiar

kod
PM0215E
PM0222E

Wymiar

kod
PMTT22E

Wymiar
Wymiar

15 mm

kod
PM-JG-LWSK6
PM-JG-LWSK6

kod
kod

22mm/15mm/22mm
22mm/15mm/22mm

PM3022AE
PM3022AE

Uchwyt
Wymiar
15mm
22mm

kod
URK15
URK15
URK22
URK22

Zabezpieczenie
Wymiar

kod

15mm

CM1815S
CM1815S

22mm

CM1822S
CM1822S

Złączka
puszka
Puszka
rozdzielacza
Wymiar

PM062215E
PM062215E

Złączka redukcyjna ww kształcie
kształcie trójnika
trójnika

Wodooddzielacz
22mm

kod
kod

15 mm -- 22mm
22mm

Złączka w kształcie trójnika
15mm
22mm

|5

Rury instalacyjne
Wymiar
15 mm
22 mm

kod
PM15
PM15
PM22
PM22

Długość 3 metry.

Złączki kolanko wtykowe
Wymiar
15 mm
22 mm

strona

kod
PM221515E
PM222222E
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Zaślepka
Wymiar
15 mm
22 mm

kod
PM0815E
PM0815E
PM0822E
PM0822E
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instalacja pneumatyczna • automatyczne spusty kondensatu

automatyczne spusty kondensatu
kod WK6025

SXD 1 - autmatyczny
wyrzutnik kondensatu
• Min. / max. temperatura (oC) +1 / +80.
• Ciśnienie operacyjne 0,8-16 bar.
• Kondensat zanieczyszczony olejem oraz
bez oleju.
• Korpus aluminiowy wyścielony twardą
powłoką odporną na ścieranie.
• Waga 1,1 kg.

X- DRAIN – niezbędny system
w nowoczesnej gospodarce kondensatu
Automatyczny zawór zwrotny sterowany elektromagnetycznie na
podstawie ciągłych pomiarów poziomu kondensatu w zbiorniku
otwiera się w zależności od potrzeb i powoduje ciągły spust
kondensatu z systemu sprężonego powietrza bez strat ciśnienia.
Oto zalety naszego sterowanego automatycznie, w zależności od
wysokości poziomu kondensatu w zbiorniku, spustu kondensatu:
-Wysoka niezawodność systemu.
-Maksymalna wydajność.
-Brak strat ciśnienia.
-Odporność na wszystkie oleje srężarkowe.
-Brak zanieczyszczeń przez użycie dodatkowego sita.
-Alarm w przypadku awarii.
-Łatwe sprawdzenie funkcjonalności.
-Niskie koszty instalacji i serwisowania.
-Grzałka dostępna jako opcja.

kod WK6026

AOK-20B - autmatyczny
wyrzutnik kondensatu

AOK-20B

•
•
•
•

Min. / Max. temperatura (oC) 0- 120.
Ciśnienie operacyjne 0,8-20 bar.
Waga 1,1 kg.
Zastosowanie: do wszystkich miejsc
wyrzutu kondesnu.
• Przyłącze 1/2”.

jest automatycznym wyrzutnikiem kondensatu, używanym
miedzy innymi w zbiornikach ciśnieniowych, filtrach czy
separatorach cyklonowych. Jego wydajność to 300 litrów/h
przy maksymalnym ciśnieniu 20 bar.

kod WK6022

Cechy:

SC- automatyczny
wyrzutnik z nastawą
• Ciśnienie operacyjne 0-21 bar.
• Waga 0,6 kg.
• Zastosowanie do wszystkich miejsc
wyrzutu kondesnu.
• Przyłącze 1/2”.

• Kompaktowa budowa pozwola podłączyć
wyrzutnik w ciężko dostępnych miejscach.
• Nastawa częstotliwości otwarcia.
• Nastawa czasu otwarcia.

manometry

Kod
FS6014

strona
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Nazwa
Manometr fi 40 T 1/8” 0-12 bar

FS6015

Manometr fi 50 T 1/8” 0-16 bar

FS6016

Manometr fi 63 R 1/4” 0-16 bar

FS6018

Manometr fi100 R 1/2” 0-16 bar

Pompy • 38
Pompy HD • 39
Wyłączniki • reduktory • zawory zwrotne • 40
Zawory bezpieczeństwa • oleje sprężarkowe • 41
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osprzęt do sprężarek • pompy

pompy
Cechy wspólne pomp
•
•
•
•
•

Nowoczesne rozwiązanie zapewniające najwyższą wydajność przy zastosowaniu odpowiednich mocy silników.
Pompy przystosowane do sprężania powietrza.
Przystosowanie do połączenia ze źródłem zasilania poprzez przekładnię pasową.
Pompy wyposażona w koło pasowe i filtr ssawny.
Wszystkie pompy z oferty posiadają żeliwny cylinder.

pompa

B2800

kod
Moc silnika

pompa

• Na wyjściu z głowicy zainstalowano
chłodnicę zapewniającą wyższą wydajność.
• Na wyjściu z chłodnicy gwint G 1/2”.

• Wyjście z głowicy gwint 1/2”

B2800 B

• Wyjście z głowicy gwint 1/2”

Wyd. ssawna

pompa

B2800

B3800

B2800B

320 / 19 (l/min - m3/h)

B3800

350 / 21 (l/min - m3/h)

395 / 23,7 (l/min - m3/h)

1,8 kW

2,2 kW

2,2 kW

1480 obr/min

1580 obr/min

1100 obr/min

Ilość cylindrów

2 n0

2 n0

2 n0

Stop. sprężania

1 n0

1 n0

1 n0

Ciężar

9 kg

10 kg

12 kg

Obroty

pompa

B3800 B

kod
Moc silnika

pompa

• Wyjście z głowicy gwint 1/2”.
• Pompa dwustopniowa, z chłodnicą
międzystopniową.

• Wyjście z głowicy gwint 3/4”.
• Pompa dwustopniowa, z chłodnicą
międzystopniową.
• Na wyjściu z głowicy zainstalowano chłodnicę
zapewniającą wyższą wydajność.

B4900

• Na wyjściu z głowicy zainstalowano
chłodnicę zapewniającą wyższą
wydajność.
• Na wyjściu z chłodnicy gwint G 1/2”.

Wyd. ssawna

pompa

B3800
475 / 28,5 (l/min - m3/h)

B5900

B B4900
515 / 31 (l/min - m3/h)

B5900
650 / 39 (l/min - m3/h)

3 kW

3 kW

4 kW

1400 obr/min

1450 obr/min

1400 obr/min

Ilość cylindrów

2 n0

2 n0

2 n0

Stop. sprężania

1n

2n

2 n0

13 kg

14 kg

18 kg

Obroty

Ciężar
strona
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pompy • pompy HD • osprzęt do sprężarek
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pompy
pompa

pompa

• Wyjście z głowicy gwint
1”.
• Na wyjściu z głowicy
zainstalowano chłodnicę
zapewniającą wyższą
wydajność.
• Pompa dwustopniowa,
z chłodnicą
międzystopniową.

• Na wyjściu z chłodnicy
gwint G 1” 1/4.
• Na wyjściu z głowicy
zainstalowano chłodnicę
zapewniającą wyższą
wydajność.
• Pompa dwustopniowa,
z chłodnicą
międzystopniową.

B6000

B7000

kod

B6000

Wyd. ssawna

B7000

830 / 50 (l/min - m3/h)

Moc silnika

1210 / 73 (l/min - m3/h)

5,5 kW

7,5 kW

1450 obr/min

1300 obr/min

Ilość cylindrów

2 n0

2 n0

Stop. sprężania

2 n0

2 n0

20 kg

24 kg

Obroty

Ciężar

pompy HD

pompa

pompa

HD-40

HD-50

Atuty:

pompa

pompa

HD-75
kod

• Wolnoobrotowe pompy serii
HD, przewidziane do obciążeń
przemysłowych.
• Wszystkie pompy HD z oferty są
w pełni żeliwne.
• Pompy przystosowane do
sprężania powietrza.
• Przystosowanie do połączenia
ze źródłem zasilania poprzez
przekładnię pasową.
• Pompy wyposażona w koło
pasowe i filtr ssawny.

HD-100
HD-40

HD-50

HD-75

HD-100

Liczba cylindrów

2 n0

2 n0

2 n0

Stop. Sprężania

1 n0

1 n0

1 n0

1 n0

510 /31 (l/min – m3/h)

700/ 42 (l/min – m3/h)

900 / 54 (l/min – m3/h)

1200 / 72 (l/min – m3/h)

Wyd. ssawna
Moc silnika
Obroty
Ciśnienie

2 n0

3 kW

4 kW

5,5 kW

7,5 kW

1200 obr/min

1130 obr/min

1015 obr/min

970 obr/min

12 bar

12 bar

12 bar

12 bar
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osprzęt do sprężarek • wyłączniki • reduktory • zawory

wyłączniki ciśnieniowe
NEMA
1 faza

NEMA
1 faza

NEMA
3 fazy

Membranowe wyłączniki ciśnieniowe bez ochrony przeciążeniowej silnika
kod
OS1016-1
OS1016-4
Styki (szt.)

MDR 2

OS1017

OS1035

2

2

3

2

napięcie

230 V

230 V

400/230 V

230 V

przyłącze

1x G1/4”

4xG1/4”

4xG1/4”

1x G1/4”

11 bar

11 bar

11 bar

11 bar

Ciśnienie maksymalne

MDR3-6
MDR3-10
MDR3-16
MDR3-20

Membranowe wyłączniki ciśnieniowe z przekaźnikiem ochrony przeciążeniowej silnika (termik)
kod
OS1010
OS1011
OS1012
Styki (szt.)

OD 1013

3

3

3

3

napięcie

400/230V

400/230V

400/230V

400/230V

przyłącze

1xG1/2” + 3x1/4”

1xG1/2” + 3x1/4”

1xG1/2” + 3x1/4”

1xG1/2” + 3x1/4”

zakres prądowy

4-6,3

6-10

10-16

16-20

Ciśnienie maksymalne

11 bar

11 bar

11 bar

11 bar

reduktory

Reduktor

Reduktor

kompletny
do sprężarki 1/4”
kod

Reduktor

kompletny
do sprężarki 3/8”
FS6019

kompletny
do sprężarki 1/2”
FS6021

FS6020

• Element wyposażenia sprężarek w komplecie
• Element wyposażenia sprężarek w komplecie
z manometrem kontrolnym i dwoma
z manometrem kontrolnym.
szybkozłączami.
• Reduktor posiada wbudowany filtr wstępny
o gradacji 25µm.
• Przyłącze 2 x G1/4” wewnętrzny.
• Przyłącze dolne G3/8”.

zawory zwrotne
• Zawór mosiężny.
• Zawory zwrotne, kątowe
wyposażone w przyłącze
do odciążenia.

kod
AO5156
AO5157
kod
OS1028
OS1001
OS1029
OS1031
kod
OS1030
OS1033
OS1002
OS1003
OS1034
OS1032
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• Element wyposażenia sprężarek w komplecie
z manometrem kontrolnym i dwoma
szybkozłączami.
• Reduktor posiada wbudowany filtr wstępny
o gradacji 25µm.
• Przyłącze dolne G1/2”.

przyłącze

Ciśnienie max

G 1/4”w-1/4”w

12 bar

G 3/8”w-3/8”w

12 bar

przyłącze

Ciśnienie max

Ciśnienie
otwarcia
0,2 - 0,6 bar
0,2 - 0,6 bar

Ciśnienie
otwarcia

G 3/8”w-3/8”z

16 bar

0,5 - 0,8 bar

G 1/2”w-3/8”z

16 bar

0,5 - 0,8 bar

G 1/2”w-1/2”z

16 bar

0,5 - 0,8 bar

G 3/4”w-3/4”z

16 bar

przyłącze

Ciśnienie max

0,5 - 0,8 bar

Ciśnienie
otwarcia

G 3/8”z-3/8”z

16 bar

0,5 - 0,8 bar

G 1/2”z-1/2”z

16 bar

0,5 - 0,8 bar

G 3/4”z-1/2”z

16 bar

0,5 - 0,8 bar

G 3/4”z-3/4”z

16 bar

0,5 - 0,8 bar

G 1”z-3/4”z

16 bar

0,5 - 0,8 bar

G 1”z-1”z

16 bar

0,5 - 0,8 bar

zawory bezpieczeństwa • oleje • osprzęt do sprężarek
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zawory bezpieczeństwa
Zawory do zabezpieczenia elementów roboczych sprężarek – nie wymagających dokumentacji.
KOD

nazwa

przyłącze

ciśnienie
otwarcia [bar]

wypływ
powietrza
[m3/min]

ZB1001-1/4-4

Zawór bezp. chłodnicy TEK 1/4” 4 bar

1/4”

4

brak danych

ZB1001-1/4-6

Zawór bezp. chłodnicy TEK 1/4” 6 bar

1/4”

6

brak danych

ZB1001-1/4-15

Zawór bezp. chłodnicy TEK 1/4” 15 bar

1/4”

15

brak danych

ZB1002-3/8-8

Zawór bezp. chłodnicy TEK 3/8” 8 bar

3/8”

8

brak danych

Zawory do zabezpieczenia urządzeń ciśnieniowych – z kompletną dokumentacją.
KOD

Zawory bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa to niezbędny
element zabezpieczenia zbiorników
i urządzeń.
Zawory przeznaczone są do sprężonego
powietrza którego nadmiar można
bezpiecznie upuścić do atmosfery.
Zawory mają za zadanie zabezpieczyć
przed uszkodzeniem urządzenia, zbiorniki
i instalacje przed nadmiernym wzrostem
ciśnienia.
Ważnym parametrem zaworów jest
ciśnienie otwarcia zaworu i wypływ przy
tym ciśnieniu.
Każdy zawór jest ustawiony
i zaplombowany na określone ciśnienie
otwarcia.
Zawory podzielono na dwie grupy:
• Do zabezpieczenia elementów roboczych
sprężarek – nie wymagających
dokumentacji.
• Do zabezpieczenia urządzeń
ciśnieniowych – z kompletną
dokumentacją.

nazwa

przyłącze

ciśnienie
otwarcia [bar]

wypływ
powietrza
[m3/min]

ZB1003-1/4-6

Zawór bezpieczeństwa TEK 1/4” 6 bar

1/4”

6

1466

ZB1003-1/4-8

Zawór bezpieczeństwa TEK 1/4” 8 bar

1/4”

8

1895

ZB1004-3/8-8

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/8” 8 bar

3/8”

8

3665

ZB1004-3/8-10

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/8” 10 bar

3/8”

10

4441

ZB2004-3/8-12

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/8” 12 bar + kółko CE

3/8”

12

5093

ZB1004-3/8-13

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/8” 13 bar

3/8”

13

5605

ZB2004-3/8-13

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/8” 13 bar + kółko CE

3/8”

13

5605

ZB1004-3/8-14

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/8” 14 bar

3/8”

14

5847

ZB2004-3/8-14

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/8” 14 bar + kółko CE

3/8”

14

5847

ZB1004-3/8-15

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/8” 15 bar

3/8”

15

6384

ZB2004-3/8-15

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/8” 15 bar + kółko CE

3/8”

15

6384

ZB1005-1/2-10

Zawór bezpieczeństwa TEK 1/2” 10 bar

1/2”

10

6779

ZB2005-1/2-12

Zawór bezpieczeństwa TEK 1/2” 12 bar + kółko CE

1/2”

12

8143

ZB1005-1/2-13

Zawór bezpieczeństwa TEK 1/2” 13 bar

1/2”

13

8827

ZB2005-1/2-13

Zawór bezpieczeństwa TEK 1/2” 13 bar + kółko CE

1/2”

13

8827

ZB1005-1/2-14

Zawór bezpieczeństwa TEK 1/2” 14 bar

1/2”

14

9509

ZB1005-1/2-15

Zawór bezpieczeństwa TEK 1/2” 15 bar

1/2”

15

10191

ZB2005-1/2-15

Zawór bezpieczeństwa TEK 1/2” 15 bar + kółko CE

1/2”

15

10191

ZB1006-3/4-10

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/4” 10 bar

3/4”

10

14521

ZB2006-3/4-10

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/4” 10 bar + kółko CE

3/4”

10

14521

ZB2006-3/4-13

Zawór bezpieczeństwa TEK 3/4” 13 bar + kółko CE

3/4”

13

18541

ZB2007-1-10

Zawór bezpieczeństwa TEK 1” 10 bar + kółko CE

1”

10

14373

ZB2007-1-13

Zawór bezpieczeństwa TEK 1” 13 bar + kółko CE

1”

13

18541

oleje sprężarkowe
Olej HD 30 do sprężarek
tłokowych
Olej VDL 100 do sprężarek
tłokowych HD
Olej sprężarkowy przewidziany
do sprężarek, których końcowa
temperatura sprężania wynosi
do 1800C. Charakteryzuje się
wysoką zdolnością przenoszenia
obciążeń, bardzo skuteczną
ochroną przed ścieraniem,
wysokimi zdolnościami
detergująco-dyspergującymi,
wysokiej odporności na
starzenie i doskonałej ochronie
antykorozyjnej.
OLEJ HD30 – wskaźnik lepkości
wg DIN ISO 2909 – 105.

kod HD-30/1 - opakowanie 1l
kod HD-30/4 - opakowanie 4l
kod VDV-100DD/1 - opakowanie 1l

Olej SC 46
do smarowania
sprężarek śrubowych
Sprężarki śrubowe z wtryskiem
oleju to urządzenia gdzie luz
pomiędzy dwoma wirnikami
a korpusem musi być
doszczelniony aby uzyskać
odpowiednio wysokie ciśnienie.
W tym celu konieczne
jest zastosowanie wysoko
jakościowego oleju, który musi
spełniać następujące warunki:
• wysoka zdolność zwilżania
powierzchni, w celu
skutecznego odprowadzenia
ciepła.
• odpowiednia charakterystyka
lepkościowo – temperaturowa
która ma zapewnić:
• przy rozruchu w jak
najkrótszym czasie dużą ilość
oleju do łożysk i wirników.

kod SC-46/1 - opakowanie 1l

• w czasie pracy ciągłej lepkość
oleju musi być dostatecznie
wysoka by doszczelnić
szczelinę między wirnikami
a korpusem, oraz zapewnić
odpowiednie smarowanie
łożysk.
• doskonałą zdolność
rozpuszczania i wynoszenia
zanieczyszczeń, dostających
się z powietrzem zasysanym.
• wysoką zdolność przenoszenia
obciążeń i optymalną ochronę
przed zużyciem ściernym
bardzo dobrą odporność na
utlenianie i starzenie
• wysoką odporność na
pienienie
• dobrą zdolność ochrony
antykorozyjnej wobec stali
i metali kolorowych, również
w obecności wody.
• OLEJ SC68 – wskaźnik
lepkości wg DIN ISO 2909
– 96.
kod SC-46/5 - opakowanie 5l
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klucze pneumatyczne • narzędzia pneumatyczne
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klucze pneumatyczne
kod NP1062

Klucz pneumatyczny udarowy PROFI 1”- 3390 TWIN HAMMER
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwadrat 1”;
Max moment obrotowy 3390 Nm;
Obroty 3400 obr/min
Zapotrzebowanie pow. 560 l/min;
Trzpień długość 8”;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 13,5 kg;
Długość narzędzia 597mm

• Ergonomiczny uchwyt
• Tłumik hałasu
• Obudowa wyposażona w gumowe wstawki w celu
ochrony narzędzia
• 3-stopniowa regulacja momentu obrotowego w lewo/
prawo w jednym przełączniku
• Wyjątkowa konstrukcja mechanizmu udarowego
zawierająca podwójny bijak.
• Wydajniejszy od innych mechanizmów udarowych
• Łatwa konserwacja
• Zrównoważony, krótki udar
• Samoczynne smarowanie

kod NP1021

Klucz pneumatyczny udarowy PROFI 1”- 2100
•
•
•
•
•
•
•

Kwadrat 1”;
Max moment obrotowy 2100 Nm
Obroty 3500 obr/min
Zapotrzebowanie pow. 340 l/min;
Trzpień długość 6”;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 11 kg;

• Ergonomiczny uchwyt
• Tłumik hałasu
• Obudowa wyposażona w gumowe wstawki w celu
ochrony narzędzia
• Regulacja momentu obrotowego w lewo/prawo w
jednym przełączniku
• Wersja mechanizmu z pojedynczym bijakiem
• Doskonały stosunek mocy do wagi
• Łatwa konserwacja
• Samoczynne smarowanie

Kwadrat 3/4”;
Max moment obrotowy 1500 Nm
Obroty 4000 obr/min
Zapotrzebowanie pow. 200 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 5,1 kg;
Długość narzędzia 257mm

• Ergonomiczny uchwyt
• 4 stopniowa regulacja
momentu obrotowego w lewo/prawo
• Ergonomiczny uchwyt
• Precyzyjny mechanizm przekształcający moment silnik
pneumatycznego w skuteczny udar
• Przekładnia planetarna zapewnia płynne przeniesienie
napędu
• Solidne, stalowe wrzeciono przenoszące udar na
połączenie skręcane

kod NP1020

Klucz pneumatyczny udarowy PROFI 3/4”
•
•
•
•
•
•
•

kod NP1070

Klucz pneumatyczny udarowy PROFI GUD z dynanometrem TWIN HAMMER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwadrat 1/2”;
Max moment obrotowy 810 Nm
Obroty 6000 obr/min
4 STOPNIE REGULACJI !
1 stopień 60-80 Nm
2 stopień 105-125 Nm
3 stopień 145-165 Nm
4 stopień 200-220 Nm
Zapotrzebowanie pow. 380 l/min;
Ciśnienie robocze 6,3 bar;
Masa 2,5 kg;

Klucz udarowy PROFI ze sprzęgłem hydraulicznym oraz
mechanizmem TWIN HAMMER to efekt synergii z połączenia
cech profesjonalnego klucza udarowego z dokładnością klucza dynamometrycznego. Sprzęgło hydrauliczne zapewnia 4
stopniową regulację momentu dokręcającego z dokładnością do +/- 10% przy ciśnieniu 6,3 bar. Zalety takowego
rozwiązania są następujące:
• możliwość uzyskania wstępnego momentu obrotowego
• zabezpieczenie przed uszkodzeniem połączenia
gwintowanego
• oszczędność czasu pracy
• Wyjątkowa konstrukcja mechanizmu udarowego
zawierająca podwójny bijak.
• Wydajniejszy od innych mechanizmów udarowych
• Łatwa konserwacja
• Zrównoważony, krótki udar
• Samoczynne smarowanie
• Ergonomiczny uchwyt
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klucze pneumatyczne
kod NP1054T

Klucz pneumatyczny kompozyt PROFI 1/2” TWIN HAMMER
•
•
•
•
•
•

Kwadrat 1/2”;
Max moment obrotowy 1356 Nm;
Obroty 1000 obr/min
Zapotrzebowanie pow. 380 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 2,05 kg;

• Ergonomiczny uchwyt
• 2 stopniowa w lewo/ 3 stopniowa w prawo regulacja
momentu obrotowego jednym przełączniku
• Wyjątkowa konstrukcja mechanizmu udarowego
zawierająca podwójny bijak.
• Wydajniejszy od innych mechanizmów udarowych
• Łatwa konserwacja
• Zrównoważony, krótki udar
• Samoczynne smarowanie

kod NP1041

Klucz pneumatyczny PROFI 1/2”- 650 TWIN HAMMER

kod NP1071

Klucz kątowy udarowy PROFI

kod NP1060

Klucz kątowy BLU P/L

•
•
•
•
•
•

Kwadrat 1/2”;
Max moment obrotowy 650 Nm;
Obroty 7000 obr/min
Zapotrzebowanie pow. 340 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 2,7 kg;

• Ergonomiczny uchwyt
• 4 stopniowa regulacja momentu obrotowego w lewo/
prawo
• Wyjątkowa konstrukcja mechanizmu udarowego
zawierająca podwójny bijak.
• Wydajniejszy od innych mechanizmów udarowych
• Łatwa konserwacja
• Zrównoważony, krótki udar
• Samoczynne smarowanie

•
•
•
•
•
•
•

Kwadrat 1/2”;
Max moment obrotowy 81 Nm
Obroty 160 obr/min;
Zapotrzebowanie pow. 110 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Długość narzędzia 230mm
Masa 1,3 kg;

• Ergonomiczny uchwyt
• Regulacja kierunku obrotów lewo/prawo w głowicy
• Wyjątkowa konstrukcja klucza kątowego
z mechanizmem udarowym eliminującym
moment reakcji uderzeń
• Łatwa konserwacja
• Zrównoważony, krótki udar

•
•
•
•
•

Kwadrat 1/2”;
Max moment obrotowy 68 Nm
Zapotrzebowanie pow. 140 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,85 kg;

• Ergonomiczny uchwyt
• Regulacja kierunku obrotów lewo/prawo w głowicy
• Łatwa konserwacja

•
•
•
•
•

Kwadrat 1/2”;
Max moment obrotowy 410 Nm
Zapotrzebowanie pow. 180 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 2,3 kg;

SKŁAD KOMPLETU
kod NO1052

Klucz pneumatyczny
udarowy
w komplecie ½”
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•
•
•
•
•
•
•

Klucz pneumatyczny udarowy 1 /2” - 1szt.
Przedłużka do nasadek - 1 szt.
10 szt. nasadek:
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
Kluczyk montażowy 4 mm - 1 szt.
Króciec narzędziowy - 1 szt.
Walizka plastikowa - 1 szt.

klucze pneumatyczne • nitownice • narzędzia pneumatyczne
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klucze pneumatyczne
kod NP1072

Klucz kątowy
w zestawie
uniwersalny
• Grzechotka pneumatyczna zastępuje grzechotki
o napędzie ręcznym, skracając czas poszczególnych
czynności serwisowych i ułatwiając prace w trudno
dostępnych miejscach.
• Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym
trzpieniom
• Niski poziom hałasu
• Skład kompletu:
• Nasadki przelotowe:
8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm
• 3 wymiene trzpienie 1/4” 3/8” 1/2”
• Adapter do bitów oraz 10 bitów

•
•
•
•
•

Kwadrat 1/2”;
Max moment obrotowy 40 Nm
Zapotrzebowanie pow. 110 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,6 kg;

nitownice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kod NO1017

Średnica nitów 2,4 do 4,8 mm
nity aluminiowe
Szybkość max. 25 cykl/min;
Max siła zrywająca 982 kg
Zapotrzebowanie pow. 1,6 l/cykl;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 1,68 kg;

Ergonomiczny uchwyt
Wymmienny uchwyt na nity
Pojemnik na końcówki nitów
Skład kompletu:
Nitownica pneumatyczna
Zestaw częsci
zapasowych:
sprężyny, obudowa,
popychacz szczęk

•
•
•
•
•
•
•

Nitownica
pneumatyczna
w komplecie

Komplet uszczelek
Nity
Koncówka obrotowa
Wejścia powietrza
Naolejacz
Klucz montażowy
Walizka

kod NO1034

kod NP1063

Nitownica
pneumatyczna

• Ergonomiczny uchwyt
• Wymienny uchwyt na nity
• Pojemnik na końcówki nitów
•
•
•
•
•
•
•

Średnica nitów 2,4 do 4,8 mm
nity aluminiowe
Szybkość max. 25 cykl/min;
Max siła zrywająca 982 kg
Zapotrzebowanie pow. 1,6 l/cykl;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 1,68 kg;

Nitownica
pneumatyczna
PROFI
• Funkcja hydrauliczno-powietrzna
w celu zwiększenia mocy
• Nity stalowe oraz aluminowe 2,4
do 6,4
• Ergonomiczny uchwyt
• Wymienny uchwyt na nity
• Pojemnik na końcówki nitów
•
•
•
•
•
•
•

Średnica nitów 2,4 do 6,0 mm
nity aluminiowe i stalowe
Szybkość max. 25 cykl/min;
Max siła zrywająca 1413 kg
Zapotrzebowanie pow. 2,5 l/cykl;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 2 kg;
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nasadki do kluczy pneumatycznych udarowych
kod NO1047

Komplet nasadek 1” CR-MO

kod NO1050

Komplet nasadek 1”
DŁUGIE CR-MO

kod NO1006

Komplet nasadek 3/4” CR-V

kod NO1051

Komplet nasadek 3/4”
DŁUGIE CR-V

kod NO1005

Komplet nasadek 1/2” CR-V

kod NP1042

Komplet nasadek 1/2”
DŁUGIE CR-MO
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• Dodatkowo wzmocnione do narzędzi
pneumatycznych z systemem udarowym
• Materiał: stal chromowo-molibdenowa
• Kwadrat 1”
• SW 24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 [mm]

• Materiał: stal chromowo-molibdenowa
• Dodatkowo wzmocnione do narzędzi pneumatycznych
z systemem udarowym
• Metalowe opakowanie
• Kwadrat 1”
• SW 24, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 41, 42 [mm]

• Materiał: stal chromowo-molibdenowa
• Dodatkowo wzmocnione do narzędzi pneumatycznych
z systemem udarowym
• Metalowe opakowanie
• Kwadrat 1”
• SW 24, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 41, 42 [mm]

• Dodatkowo wzmocnione do narzędzi pneumatycznych
z systemem udarowym
• Metalowe opakowanie
• Kwadrat 3/4”
• Materiał: stal chromowo-wanadowa
• SW: 21, 24, 26, 27, 29, 32, 35, 38 [mm]

• Dodatkowo wzmocnione do narzędzi pneumatycznych
z systemem udarowym
• Metalowe opakowanie
• Kwadrat 1/2”
• Materiał: stal chromowo-wanadowa
• SW 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 [mm]

• Dodatkowo wzmocnione do narzędzi pneumatycznych
z systemem udarowym
• Metalowe opakowanie
• Kwadrat 1/2”
• Materiał: stal chromowo-molibdenowa
• SW 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 [mm]

młotki pneumatyczne • nóż do szyb • narzędzia pneumatyczne
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młotki pneumatyczne
kod NO1007

Młotek pneumatyczny
w komplecie z dłutami- sześciokątne
Lekki mały młotek idealny do drobnych prac
budowlanych, rzeźbiarskich i warsztatowych

SKŁAD KOMPLETU:

Młotek pneumatyczny - 1szt.
5 szt. dłut - sześciokątna obsada
Sprężyna montażowa - 1 szt.
Walizka plastikowa - 1 szt.
•
•
•
•

Częstotliwość uderzeń 3200 cykl/min
Zapotrzebowanie pow. 110 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 1,3 kg;

kod NO1045H
kod NO1045R

Młotek pneumatyczny „mały”
w komplecie z dłutami
Lekki mały młotek idealny do drobnych
prac budowlanych, rzeźbiarskich
i warsztatowych

• Częstotliwość uderzeń 3000 cykl/min;
• Zapotrzebowanie pow. 110 l/min;
• Ciśnienie robocze 6,4 bar;

NO1045R - dłuta okrągłe
NO1045H - dłuta sześciokątne

kod NP1069

Młotek pneumatyczny „MINI”
w komplecie z dłutami- sześciokątne
lekki wysokosprawny młotek
dla kamieniarzy i prac blacharskich

• Częstotliwość uderzeń 4300 cykl/min;
• Zapotrzebowanie pow. 110 l/min;
• Ciśnienie robocze 6,4 bar;

kod NO1036

Nóż pneumatyczny
do wycinania szyb

•
•
•
•

Obroty biegu luzem 18000 obr/min
Zapotrzebowanie pow. 110 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,85 kg;

• Poręczna i kompaktowa konstrukcja
• Niski poziom hałasu
• Zabezpieczenie przed nieumyślnym
włączeniem
• Wymmienie noże
• Przewód odprowadzjący powietrze
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szlifierki pneumatyczne
Szlifierka kątowa 7” HD
KOD NP1080

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moc 1000 Wat;
Obroty 7000 obr/min;
Średnica max tarczy 180 mm;
Średnica trzpienia mocującego tarcze 22 mm;
Zapotrzebowanie pow. 990 l/min;
Ciśnienie robocze 6,2 bar;
Masa 2,6 kg;
Długość 285 mm;
Przyłącze powietrza 3/8”;
Gwarancja 12 m-cy

• Wylot powietrza
skierowany do przodu
• Dodatkowe zabezpieczenie
trzpienia mocującego tarcze
• Zabezpieczenie przed
nieumyślnym włączeniem
• Łatwa konserwacja

•
•
•
•
•

Średnica max tarczy 180 mm;
Zapotrzebowanie pow. 250 l/min;
Obroty 7000 obr/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 3,2 kg;

• Zabezpieczenie przed
nieumyślnym włączeniem
• Przystosowana do pracy
oburęcznej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moc 750 Wat;
Obroty 10500 obr/min;
Średnica max tarczy 125 mm;
Średnica trzpienia mocującego tarcze 16 mm;
Zapotrzebowanie pow. 1133 l/min;
Ciśnienie robocze 6,2 bar;
Masa 1,7 kg;
Długość 216 mm;
Przyłącze powietrza 3/8”;
Gwarancja 12 m-cy

• Wylot powietrza
skierowany do przodu
• Dodatkowe zabezpieczenie
trzpienia mocującego tarcze
• Zabezpieczenie przed
nieumyślnym włączeniem
• Łatwa konserwacja

•
•
•
•
•

Średnica max tarczy 125 mm;
Obroty 11000 obr/min;
Zapotrzebowanie pow. 170 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 1,9 kg;

• Zabezpieczenie przed
nieumyślnym włączeniem
• Przystosowana do pracy
oburęcznej

•
•
•
•

Uchwyt 6 mm;
Obroty regulowane: 2000 - 22000 obr/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 1,05 kg;

• Profesjonalna mocna szlifierka
z uchwytem trzpieniowym ø6cm
• Możliwość instalowania kamieni
i frezów
• Przedłużony uchwyt idealny
do obróbki trudno dostępnych
otworów

Szlifierka kątowa 7” PROFI
kod NP1029

Szlifierka kątowa 5” HD
KOD NP1079

Szlifierka kątowa 5”
kod NO1028

Szlifierka trzpieniowa PROFI- Długa
kod NP1065
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szlifierki pneumatyczne
Szlifierka pneumatyczna prosta „DIAX” PROFI
kod NP1053

•
•
•
•
•

Uchwyt 6mm;
Zapotrzebowanie pow. 110 l/min;
Obroty regulowane 2000 - 22000 obr/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,60 kg;

•
•
•
•
•
•

Szlifierka do kamieni lub frezów
Trzpieniowych ze standardowym
Uchwytem ø6cm (opcja zakupu
Uchwytu ø3cm)
Płynna regulacja obrotów szlifierki
W zakresie 10÷100%

•
•
•
•

Obniżony poziom hałasu do 80 dB
Łatwa regulacja obrotów
Łatwa konserwacja
Zabezpieczenie przed nieumyślnym
włączeniem

Szlifierka pneumatyczna prosta „DIAX” PROFI LN
KOD NP1081

•
•
•
•
•
•
•

Moc 370 Watt;
Uchwyt 6mm;
Zapotrzebowanie pow. 110 l/min;
Obroty regulowane 2000 - 22000 obr/min;
Hałas 80 dB;
Masa 0,60 kg;
Gwarancja 12 m-cy

Szlifierka pneumatyczna prosta „DIAX” PROFI wolnoobrotowa
kod NP1068

•
•
•
•
•

Uchwyt 6mm;
Zapotrzebowanie pow. 110 l/min;
Obroty 650-2600 rpm;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,60 kg;

• Szlifierka z uchwytem
trzpieniowym ø6cm
• Idealna do szorstkowania opon
• Płynna regulacja obrotów szlifierki
• W zakresie 25÷100%

•
•
•
•

Uchwyt 6mm;
Zapotrzebowanie pow. 230 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,35 kg;

• Małe gabaryty
• Wylot powietrza z przodu,
• Oczyszcza obrabianą powierzchnię

•
•
•
•

Uchwyt 6mm;
Zapotrzebowanie pow. 80 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,60 kg;

• Małe gabaryty
• Wylot powietrza z tyłu

Szlifierka pneumatyczna prosta „MAŁA”
kod NO1012

Szlifierka pneumatyczna prosta „DIAX”
kod NO1011
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szlifierki pneumatyczne
Szlifierka kompozytowa oscylacyjno-obrotowa PROFI z odsysem oscylacja 5 mm
kod NP1061

•
•
•
•
•
•

Średnica tarczy 150 mm;
Oscylacja 5 mm;
Mocowanie rzep
Obroty 10000 obr/min
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,78 kg;

• Regulacja obrotów
• Kompaktowa kostrukcja z funkcją
centralnego zasysania pyłu
• Wyposażenie: rura oraz worek na
odciągany pył
• Lekka, nisko profilowa konstrukcja
• Niska emisja drgań
• Trwała, lekka obudowa
kompozytowa
• Niskoprofilowy pad

Szlifierka kompozytowa oscylacyjno-obrotowa PROFI z odsysem oscylacja 2,5 mm
kod NP1061 B

•
•
•
•
•
•

Średnica tarczy 150 mm;
Oscylacja 2,5 mm;
Mocowanie rzep
Obroty 10000 obr/min
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,78 kg;

• Regulacja obrotów
• Kompaktowa kostrukcja z funkcją
centralnego zasysania pyłu
• Wyposażenie: rura oraz worek na
odciągany pył
• Lekka, nisko profilowa konstrukcja
• Niska emisja drgań
• Trwała, lekka obudowa
kompozytowa
• Niskoprofilowy pad

Szlifierka oscylacyjno-obrotowa 16 tys. obr oscylacja 3 mm
kod NP1074

•
•
•
•
•
•

Moc 0,30 KM;
Średnica tarczy 75 mm;
Mocowanie rzep
Oscylacja 3 mm;
Ciśnienie robocze 6,3 bar;
Masa 0,95 kg;

• Mała kątowa szlifierka oscylacyjna
• Układ bezprzekładniowy
z regulatorem obrotów

•
•
•
•
•
•
•

Wymiary podstawy 90 x 197mm;
Oscylacja 10 mm
Obroty 9000 obr/min
Zapotrzebowanie pow. 170 l/min;
Długość narzędzia 203 mm
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,88 kg;

• Zwarta, wyważona konstrukcja,
obsługa jednoręczna
• Zaczepy na materiał ścierny,
łatwa wymiana materiały
ściernego

•
•
•
•
•
•

Wymiary podstawy 408 mm x 72 mm;
skok stopy szlifierskiej 25mm
Ilość cykli 2500 cykli/min
Zapotrzebowanie pow. 140 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 2,8 kg;

• Konstrukcja podwójnego cylindra
o skoku 25mm
• Niski poziom hałasu oraz wibracji
• Zaczepy na materiał ścierny, łatwa
• Wymiana materiały ściernego

Szlifierka oscylacyjna warsztatowa
kod NO1015

Szlifierka
liniałowa

kod NO1030
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wiertarki i wkrętaki pneumatyczne
Wiertarka pneumatyczna PROFI P/L 10 mm
kod NP1056

•
•
•
•
•

Obroty 1800 obr/min
Uchwyt 10 mm;
Zapotrzebowanie pow. 260 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 1,05 kg;

• Wiertarka pneumatyczna dwukierunkowa
z uchwytem automatycznym
• Kompaktowa obudowa oraz mała waga
zapewniają wysoki komfort pracy
• Niezawodność i żywotność wiertarki zapewnia
planetarna przekładnia z mosiężnymi tulejkami
• Łatwa konserwacja
• Ergonomiczny uchwyt

Wiertarka pneumatyczna PROFI P/L 13 mm
kod NP1057

•
•
•
•
•

Obroty 800 obr/min
Zapotrzebowanie pow. 350 l/min
Uchwyt 13 mm;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 1,05 kg;

•
•
•
•
•

Obroty 1800 obr/min
Uchwyt 10mm;
Zapotrzebowanie pow. 260 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,95 kg;

• Wiertarka pneumatyczna dwukierunkowa
z uchwytem automatycznym
• Kompaktowa obudowa oraz mała waga
zapewniają wysoki komfort pracy
• Niezawodność i żywotność wiertarki zapewnia
planetarna przekładnia z mosiężnymi tulejkami
• Łatwa konserwacja
• Ergonomiczny uchwyt – dodatkowa boczna
rączka

Wiertarka pneumatyczna BLU P/L
kod NP1058

• Wiertarka pneumatyczna dwukierunkowa
z uchwytem automatycznym
• Kompaktowa obudowa oraz mała waga
zapewniają wysoki komfort pracy
• Łatwa konserwacja
• Ergonomiczny uchwyt

Wiertarka pneumatyczna PROFI 2700 obr/6 mm
kod NP1073

•
•
•
•
•

Uchwyt 6 mm;
Obroty 2700 obr/min;
Zapotrzebowanie pow. 110 l/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 0,6 kg;

•
•
•
•
•
•
•

Uchwyt 6mm;
Max moment obrotowy 16,4 Nm
Zapotrzebowanie pow. 260 l/min;
Obroty biegu luzem 800 obr/min;
Ciśnienie robocze 6,4 bar;
Masa 1,05 kg;
Gwarancja 12 m-cy

• Wiertarka pneumatyczna dwukierunkowa
z uchwytem szybkomocującym
• Kompaktowa obudowa oraz mała waga
zapewniają wysoki komfort pracy
• Niezawodność i żywotność wiertarki zapewnia
planetarna przekładnia z mosiężnymi tulejkami
• Łatwa konserwacja
• Ergonomiczny uchwyt

Wkrętak pneumatyczny PROFI P/L
kod NP1046

• Wkrętak wyposażony w sprzęgło
regulowane wewnętrznie
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smarownice pneumatyczne
kod NP1064

Smarownica pneumatyczna kompozyt

•
•
•
•
•

• Przełożenie ciśnienia 1:40.
• Przystosowana do standardowych
kartuszy
• Łatwa w użyciu, łatwy sposób
uzupełniania kartusza smaru
• Zawór odpowietrzający
• Kompozytowa obudowa
• 4 szczękowa końcówka smarowa

Ciśnienie max 6,4 bar
Zapotrzebowanie pow. 90 l/min;
Całkowity skok tłoka 16 mm;
Ciśnienie robocze 2-6 bar;
Masa 1 kg;

balansery
Kod NP1057

kod NP1056

kod NP1055

Obciążenie 9-15 kg;
Długość linki 1,3 m;
Średnica linki 4,7 mm;
Waga 3,61

Obciążenie 5-9 kg;
Długość linki 1,3 m;
Średnica linki 3,2 mm;
Waga 3,6 kg

Obciążenie 3-5 kg;
Długość linki 1,3 m;
Średnica linki 3,2 mm;
Waga 1,82 kg

Balanser PROFI 9-15 kg

• Stożkowy bęben nawojowy linki.
• Główny hak obrotowy - 360°
• Główny hak - podwyższona
wytrzymałość zaczepu
• Górne mocowanie pomocnicze
- zabezpieczenie w przypadku
zerwania głównego haka,
stabilizacja balansera w jednej pozycji
• Blokada bezpieczeństwa w przypadku pęknięcia sprężyny,
zapobiega ruchom bębna

kod NO1040
Obciążenie 0,6-1,5 kg;
kod NO1054
Obciążenie 1-2 kg;
kod NO1042
Obciążenie 1,5-3 kg;
Powlekany przewód - duża żywotność
linki i bębna
Długość linki 1,5 metra
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Balanser PROFI 5-9 kg

• Stożkowy bęben nawojowy linki.
• Główny hak obrotowy - 360°
• Główny hak - podwyższona
wytrzymałość
zaczepu
• Górne mocowanie pomocnicze zabezpieczenie w przypadku
zerwania głównego haka,
stabilizacja balansera w jednej
pozycji

Balanser PROFI 3-5 kg

• Stożkowy bęben nawojowy
linki.
• Główny hak obrotowy - 360°
• Główny hak - podwyższona
wytrzymałość zaczepu
• Górne mocowanie pomocnicze
- zabezpieczenie w przypadku
zerwania głównego haka,
stabilizacja balansera
w jednej pozycji

Olej MR 10
do smarowania narzędzi
pneumatycznych
Wielozadaniowy olej smarowniczy
obniżający tarcie i zużycie ścierne chroniący
przed korozją, czyszczący i dyspergujący
o dużej odporności i wytrzymałości na
starzenie.
OLEJ MR10 – wskaźnik lepkości wg DIN ISO
2909 – 110.
kod MR10/1 - opakowanie 1l

Pistolety lakiernicze • 54
Pistolety techniczne • 55
Pistolety techniczne do pompowania • 56
Akcesoria • 56
Pistolety do przedmuchu • 56
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pistolety lakiernicze
Pistolety natryskowe to grupa
pistoletów lakierniczych
stosowanych w:

Podział pistoletów natryskowych
ze względu na efektywność
wykorzystanego medium

•
•
•
•
•
•
•

• System wysokociśnieniowy HP
(wysokie ciśnienie powietrza i medium)
– sprawność rzędu 30 – 45%.
• System niskociśnieniowy HVLP
(wysokie ciśnienie powietrza, niskie ciśnienie medium)
– sprawność rzędu 55 – 65%.

lakierniach samochodowych,
stolarniach i firmach meblarskich,
zakładach metalowych,
budownictwie,
modelarstwie,
malarstwie artystycznym,
zakładach kosmetycznych.

Służą do nakładania farb i lakierów metodą natryskową.

Pistolet zaprawkowy H-2000 HVLP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pistolet niskociśnieniowy (hvlp): spełnia najsurowsze dyrektywy środowiskowe
Znacznie wyższa wydajność przy odpowiednio zredukowanym ciśnieniu.
Wysoko gatunkowa stal nierdzewna.
Lekki, doskonale wyważony względem pełnego zbiornika farby.
Prosty sposób funkcjonowania oraz konserwacji pistoletu.
Praca przy ciśnieniu 1- 3,5 bar zapotrzebowanie powietrza 140 l/min.
Pojemność zbiornika 0,125 l typ: górny.
Regulacja strumienia farby.
Regulacja poboru farby ze zbiornika.
Regulacja przepływu powietrza.
Kod

Dysza

PO3025-08

0,8

Zalecane ciśnienie
1,0-3,5 bar

Zużycie powietrza
140 l/min

Pojemność kubka
125 ml

Przyłącze [cal]
1/4”z

PO3025-1,0

1,0

1,0-3,5 bar

140 l/min

125 ml

1/4”z

Komplet dysz: dysza 0,8 kod PO4007, dysza 1,0 kod PO4008.

Pistolet lakierniczy PROFI 4001B
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaawansowana konstrukcja umożliwia oszczędność farby, redukcja mgły lakierniczej, malowanie bezsmugowe.
Wysoko gatunkowa stal nierdzewna.
Doskonale wyważony względem pełnego zbiornika farby.
Prosty sposób funkcjonowania oraz konserwacji pistoletu.
Praca przy ciśnieniu 3,5-5 bar zapotrzebowanie powietrza 330 l/min.
Pojemność zbiornika 0,6 l typ: górny.
Regulacja strumienia farby.
Regulacja poboru farby ze zbiornika.
Regulacja przepływu powietrza.
Kod

Dysza

PO 3024

1,4

Zalecane ciśnienie
3-5 bar

Zużycie powietrza

Pojemność kubka

330 l/min

600 ml

Przyłącze [cal]
1/4”z

Komplet dysz: dysza 1.4 kod PO4009, dysza 1,7 kod PO4010, dysza 2,0 kod PO4011, dysza 2,5 kod
PO4012.

Pistolet lakierniczy PROFI H-827 HVLP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pistolet niskociśnieniowy (hvlp): spełnia najsurowsze dyrektywy środowiskowe.
Znacznie wyższa wydajność przy odpowiednio zredukowanym ciśnieniu.
Doskonale wyważony względem pełnego zbiornika farby.
Prosty sposób funkcjonowania oraz konserwacji pistoletu.
Praca przy niskim ciśnieniu 3 bar, zapotrzebowanie powietrza 280 l/min.
Pojemność zbiornika 0,6 l typ: górny.
Regulacja strumienia farby.
Regulacja poboru farby ze zbiornika.
Regulacja przepływu powietrza.
Kod

Dysza

PO3013

Komplet dysz:
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1,4

Zalecane ciśnienie
1,0-3,5 bar

Zużycie powietrza
280 l/min

Pojemność kubka
600 ml

dysza 1,4 kod PO4013, dysza 1,7 kod PO4014, dysza 2,0 kod PO4015,
dysza 2,2 kod PO4016. dysza 2,5 kod PO4017

Przyłącze [cal]
1/4”z

pistolety techniczne • pistolety pneumatyczne
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Pistolet lakierniczy PROFI W-400
• Zaawansowana konstrukcja umożliwia
oszczędność farby, redukcja mgły lakierniczej.
• Malowanie bezsmugowe.
• Wysoko gatunkowa stal nierdzewna.
• Przeznaczony do nakładania finalnej warstwy
lakierniczej.
• Prosty sposób funkcjonowania oraz konserwacji
pistoletu.
Kod

Dysza

PO3032

1,4

Zalecane
ciśnienie

• Praca przy ciśnieniu 3,5-5 bar zapotrzebowanie
powietrza 280 l/min.
• Pojemność zbiornika 0,6 l typ: górny.
• Regulacja strumienia farby.
• Regulacja poboru farby ze zbiornika.
• Regulacja przepływu powietrza.

Zużycie
powietrza

3,5-5,0 bar

Pojemność
kubka

280 l/min

600 ml

Przyłącze
[cal]
1/4”z

Pistolet do nakładania tapet i tynków HP – LC 06
• Znaczna oszczędność czasu pracy przy
nanoszeniu tynków
• Prosty sposób funkcjonowania oraz
konserwacji pistoletu
• Praca przy ciśnieniu 1,8-5,5 bar
Kod

Dysza

PO3023

4, 6, 8

Zalecane
ciśnienie
3,0-6,0 bar

• Zapotrzebowanie powietrza 330-390 l/min
• Aluminiowy pojemnik na farbę
• Pojemność zbiornika 5,8 L w tym
nakładka pomocna przy pracy sufitowej
• Regulacja przepływu powietrza
Zużycie
powietrza
400 l/min

Pojemność
kubka
5000 ml

Przyłącze [cal]
1/4”z

Pistolet do mas silikonowych
• Do tub:
• 210 mm, 220 mm, 230 mm.
• Średnica tuby: 50 mm.
Kod

Waga

PO3057

0,6 kg

Zalecane ciśnienie
2,0 – 3,0 bar

Zużycie powietrza
60 l/min

Pistolet do mas silikonowych LK
• Do tub
• 310 mm.
• Średnica tuby: 50 mm.
Kod

Waga

PO3050

0,45 kg

Zalecane ciśnienie
2,0 – 3,0 bar

Zużycie powietrza
60 l/min

Pistolet GUD do ropowania - mycia
Kod

Waga

PO3003

0,35 kg

Zalecane
ciśnienie
4,0 – 8,0 bar

Zbiornik
1000 ml

Zużycie
powietrza
460 l/min
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pistolety pneumatyczne • pistolety techniczne

pistolety techniczne do pompowania

Kod. PO3046

• Z końcówką długą
• Manometr o średnicy 50 mm

Kod. PO3020

• Z końcówką krótką
• Manometr o średnicy 50 mm

Kod. PO3047
•
•
•
•

Z końcówką krótką
Manometr o średnicy 80 mm
Przewód do pompowania
długości 40cm

Kod. PO3048
•
•
•
•

Z końcówką krótką
Manometr o średnicy 80 mm
Przewód do pompowania
długości 40cm

Kod. PO3027
•
•
•
•
•

Z końcówką krótką i długą
(wymienne)
Manometr o średnicy 80 mm
Przewód do pompowania
długości 50cm

akcesoria
Zbiornik ciśnieniowy
Z pistoletem natryskowym PQ-2U
i przewodami

Kod

PO3033

Ciśnienie zbiornik/ pistolet

2,5 bar

Zbiornik

Reduktor
Pod pistolet +
Manometr LG-04
Kod. PO3026

9 litr

Przewody

4 mb

Zużycie powietrza

zbiornik

pistolety do przedmuchu
Kod

PO3001

PO3002

Długość dyszy

2 cm

20 cm

Zalecane ciśnienie

4,0 – 8,0 bar

4,0 – 8,0 bar

Zużycie powietrza

200 - 460 l/min

250 - 480 l/min

Kod

strona
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PO3035

PO3045

PO3037

Długość dyszy

10 cm

15 cm

30 cm

Zalecane ciśnienie

4,0 – 8,0 bar

4,0 – 8,0 bar

4,0 – 8,0 bar

Zużycie powietrza

250 - 480 l/min

250 - 480 l/min

250 - 480 l/min
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armatura • szybkozłączki • króćce

szybkozłączki DN-7,2
Szybkozłącza to nieodzowny element instalacji pneumatycznych. Jest to
rodzaj zaworu odcinającego i złącza ułatwiającego połączenie dwóch
elementów za pomocą króćca narzędziowego.
Gudepol oferuje szybkozłącza mosiężne wyposażone w stalowe
wałeczkowe złącze. Typ złącza jest standardem europejskim o średnicy
przepływu 7,2 mm zapewniającym przepływ 1100 l/min przy ciśnieniu 6
bar z obliczeniowym spadkiem ciśnienia 0,5 bara.

króćce narzędziowe

Kod

Kod
AO5001

Króciec narzędziowy z gwintem wewnętrznym G1/4”

AO5017

Króciec narzędziowy z gwintem wewnętrznym G3/8”

AO5146

Króciec narzędziowy z gwintem wewnętrznym G1/2”

Szybkozłącze mosiężne na wąż
Szybkozłącze mosiężne na wąż 6 mm

AO5002

Szybkozłącze mosiężne na wąż 9 mm

AO5003

Szybkozłącze mosiężne na wąż 12,5 mm

Kod

Kod

Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym G1/4”

AO5007

Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym G3/8”

AO5009

Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym G1/2”

Króciec narzędziowy z gwintem zewnętrznym G1/4”

AO5016

Króciec narzędziowy z gwintem zewnętrznym G3/8”

AO5094

Króciec narzędziowy z gwintem zewnętrznym G1/2”

króćce z gwintem na wąż

Kod

Typ

AO5004

Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym G1/4”

AO5006

Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym G3/8”

AO5008

Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym G1/2”

króćce narzędziowe

Kod

Typ

AO5023

Króciec z gwintem wewnętrznym G1/4” na wąż 9 mm

AO5029

Króciec z gwintem wewnętrznym G3/8” na wąż 9 mm

AO5031

Króciec z gwintem wewnętrznym G3/8” na wąż 12,5 mm

Kod

Króciec z gwintem zewnętrznym

AO5013

Króciec z gwintem zewnętrznym G1/8” na wąż 6 mm

AO5088

Króciec z gwintem zewnętrznym G1/8” na wąż 9 mm

AO5020

Króciec z gwintem zewnętrznym G1/4” na wąż 6 mm

AO5022

Króciec z gwintem zewnętrznym G1/4” na wąż 9 mm

AO5028

Króciec z gwintem zewnętrznym G3/8” na wąż 9 mm

AO5030

Króciec z gwintem zewnętrznym G3/8” na wąż 12,5 mm

Typ

AO5112

Króciec z gwintem zewnętrznym G1/2” na wąż 10 mm

Króciec narzędziowy na wąż 6 mm

AO5021

Króciec z gwintem zewnętrznym G1/2” na wąż 12,5 mm

AO5011

Króciec narzędziowy na wąż 9 mm

AO5025

Króciec z gwintem zewnętrznym G1/2” na wąż 16 mm

AO5012

Króciec narzędziowy na wąż 12,5 mm

AO5091

Króciec z gwintem zewnętrznym G1/2” na wąż 19 mm

AO5010

strona

Typ

AO5014

Typ

AO5005

Kod

Typ

AO5015
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nyple • redukcje • mufy • kolanka • armatura

nyple

Kod
AO5137

Kod

kolanka

Typ
Nypel z gwintem M5 zz

Kod

Kolanka gwinty zewnętrzne

AO5049

Kolanko z gwintem G1/4” z – G1/4” z

AO5053

Kolanko z gwintem G1/2” z – G1/2” z

Typ

AO5114

Nypel z gwintem G1/8” zz

AO5032

Nypel z gwintem G1/4” zz

AO5033

Nypel z gwintem G3/8” zz

AO5034

Nypel z gwintem G1/2” zz

AO5116

Nypel z gwintem G3/4” zz

AO5141

Nypel z gwintem G1” zz

Kod

Kod

Kolanka gwinty wewnętrzne

AO5050

Kolanko z gwintem G1/4” w – G1/4” w

AO5052

Kolanko z gwintem G3/8” w – G3/8” w

AO5054

Kolanko z gwintem G1/2” w – G1/2” w

Typ

AO5035

Nypel redukcyjny z gwintem G1/8”z-G1/4”z

AO5115

Nypel redukcyjny z gwintem G1/8”z-G3/8”z

AO5036

Nypel redukcyjny z gwintem G1/4”z-G3/8”z

AO5037

Nypel redukcyjny z gwintem G1/4”z-G1/2”z

AO5038

Nypel redukcyjny z gwintem G3/8”z-G1/2”z

AO5039

Nypel redukcyjny z gwintem G1/2”z-G3/4”z

AO5102

Nypel redukcyjny z gwintem G1”z-G3/4”z

redukcje

Kod

Redukcja z gwintem calowym

Kolanka z gwintem zewnętrzny / wewnętrzny

AO5051

Kolanko z gwintem G1/4” z – G1/4” w

AO5057

Kolanko z gwintem G3/8” z – G3/8” w

mufy

Kod

Kod

Mufy

AO5132

Mufa z gwintem G1/8” ww

AO5019

Mufa z gwintem G1/4” ww

AO5026

Mufa z gwintem G3/8” ww

AO5095

Mufa z gwintem G1/2” ww

AO5143

Redukcja z gwintem G1/8” z - G1/8”w

AO5027

Redukcja z gwintem G1/8” z - G1/4”w

AO5117

Redukcja z gwintem G1/8” z - G3/8”w

AO5118

Redukcja z gwintem G1/8” z - G1/2”w

AO5043

Redukcja z gwintem G1/4” z - G1/8”w

AO5142

Redukcja z gwintem G1/4” z - G1/4”w

AO5062

Redukcja z gwintem G1/4” z - G3/8”w

AO5048

Redukcja z gwintem G1/4” z - G1/2”w

Kod

AO5044

Redukcja z gwintem G3/8” z - G1/4”w

AO5133

AO5144

Redukcja z gwintem G3/8” z - G3/8”w

AO5096

Redukcja z gwintem G3/8” z - G1/2”w

Kod

AO5098

Redukcja z gwintem G1/2” z - G1/4”w

AO5134

Mufa redukcyjna z gwintem G1/8”w-G1/4”w

AO5045

Redukcja z gwintem G1/2” z - G3/8”w

AO5135

Mufa redukcyjna z gwintem G1/8”w-G3/8”w

AO5047

Redukcja z gwintem G1/2” z - G3/4”w

AO5136

Mufa redukcyjna z gwintem G1/8”w-G1/2”w

AO5046

Redukcja z gwintem G3/4” z - G1/2”w

AO5041

Mufa redukcyjna z gwintem G1/4”w-G3/8”w

AO5090

Redukcja z gwintem G1” z - G1/2”w

AO5040

Mufa redukcyjna z gwintem G1/4”w-G1/2”w

AO5042

Mufa redukcyjna z gwintem G1/2”w-G3/8”w

AO5111

|9

Redukcja z gwintem G1” z - G3/4”w

Mufy redukcyjne z gwintem metr./cal.
Mufa redukcyjna z gwintem M5 w-G1/8”w

Mufy redukcyjne z gwintem calowym
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armatura • rozgałęźniki • trójniki

rozgałęźniki

Kod

trójniki

Rozgałęźniki typu „y” gwint www

Kod

Trójniki gwinty zewnętrzne

AO5069

Rozgałęźnik „Y” G1/4” w w w

AO5055

Trójnik z gwintem G1/4” zzz

AO5073

Rozgałęźnik „Y” G1/2” w w w

AO5139

Trójnik z gwintem G3/8” zzz

AO5059

Trójnik z gwintem G1/2” zzz

Kod

Rozgałęźniki typu „y” gwint zww

AO5068

Rozgałęźnik „Y” G1/4” z w w

AO5070

Rozgałęźnik „Y” G3/8” z w w

AO5072

Rozgałęźnik „Y” G1/2” z w w

Kod

Rozgałęźniki typu „y” gwint w-www

AO5092

Rozgałęźnik „Y” G3/8” w - w w w

AO5093

Rozgałęźnik „Y” G1/2” w - w w w

Kod

Rozgałęźnik „+” G1/4” z - w w w

AO5173

Rozgałęźnik „+” G3/8” z - w w w

AO5067

Rozgałęźnik „+” G1/2” z - w w w

Kod

strona

Trójniki gwinty wewnętrzne
Trójnik z gwintem G1/4” www

AO5058

Trójnik z gwintem G3/8” www

AO5060

Trójnik z gwintem G1/2” www

Kod

Trójniki gwinty zww

AO5089

Trójnik z gwintem G1/4” zww

AO5138

Trójnik z gwintem G3/8” zww

AO5061

Trójnik z gwintem G1/2” zww

Kod

Trójniki gwinty wzz

AO5148

Trójnik z gwintem G1/4” wzz

Rozgałęźniki typu „+” gwint z-www

AO5097

AO5065

Kod
AO5056

Rozgałęźniki typu „+” gwint z-zzz
Rozgałęźnik „+” G1/4” z - z z z
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Kod

Trójniki gwinty wzw

AO5147

Trójnik z gwintem G3/8” wzw

AO5145

Trójnik z gwintem G1/2” wzw

zawory • złącza • zaślepki • tłumiki • armatura

zawory kulowe

Kod

Zawory kulowe z gwintem zew./wew.

AO5166

Zawór kulowy z gwintem G1/4” zw

AO5167

Zawór kulowy z gwintem G3/8” zw

AO5165

Zawór kulowy z gwintem G1/2” zw

AO5168

Zawór kulowy z gwintem G3/4” zw

|9

zaślepki

Kod

Zaślepka

AO5074

Zaślepka z gwintem G1/8” z

AO5075

Zaślepka z gwintem G1/4” z

AO5076

Zaślepka z gwintem G3/8” z

AO5077

Zaślepka z gwintem G1/2” z

AO5149

Zaślepka z gwintem G1/2”z AIR-TEK

AO5150

Zaślepka z gwintem G3/4”z AIR-TEK

AO5151

Zaślepka z gwintem G1”z AIR-TEK

złącza obrotowe
tłumiki hałasu
Kod

Złącza obrotowe do przewodów PU

BO812S

Złącze obrotowe Ø 12 mm z gwintem G1/4” z

BO508S

Złącze obrotowe Ø 8 mm z gwintem G1/4” z

Kod

Tłumik hałasu S8 z gwintem G1/4” z

ZM8038

Tłumik hałasu S8 z gwintem G3/8” z

ZM8018
ZM8114

Kod
AO5160

Tłumiki hałasu S

ZM8014

Tłumik hałasu S6 z gwintem G1/8” z
Tłumik hałasu S6 z gwintem G1/4” z

Łącznik przewodów PCV
Łącznik węża Ø 6 mm

AO5161

Łącznik węża Ø 8 mm

AO5158

Łącznik węża Ø 10 mm

AO5159

Łącznik węża Ø 12 mm

Kod

Tłumik hałasu

AO5153

Tłumik hałasu INOX z gwintem G1/8” z

AO5152

Tłumik hałasu INOX z gwintem G1/4” z

AO5154

Tłumik hałasu INOX z gwintem G3/8” z
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armatura • złącza maszynowe

złącza maszynowe

Kod

Kod

Proste

Pproste z gwintem metrycznym na wąż

ZM5004

Złączka prosta z gwintem M5z na wąż Ø 4 mm

ZM5005

Złączka prosta z gwintem M5z na wąż Ø 6 mm

Kod

Proste skęcane z gwintem calowym na wąż

ZM5014

Złączka prosta na wąż Ø 4 mm

ZM5006

Złączka prosta na wąż Ø 6 mm

ZM5008

Złączka prosta na wąż Ø 8 mm

ZM5010

Złączka prosta na wąż Ø 10 mm

Kod

ZM5012

Złączka prosta na wąż Ø 12 mm

ZM5504

Złączka prosta z gwintem G1/8”w na wąż Ø 4 mm

ZM5104

Złączka prosta z gwintem G1/8”z na wąż Ø 4 mm

Kod

Proste redukcyjne

ZM5106C

Złączka prosta skręcana z gwintem G1/8”z na wąż Ø 6 mm

ZM5208C

Złączka prosta skręcana z gwintem G1/4”z na wąż Ø 8 mm

Proste z gwintem calowym na wąż

ZM5204

Złączka prosta z gwintem G1/4”z na wąż Ø 4 mm

ZM5506

Złączka prosta z gwintem G1/8”w na wąż Ø 6 mm
Złączka prosta z gwintem G1/8”z na wąż Ø 6 mm

ZM5064

Złączka prosta redukcyjna z Ø 4 mm na Ø 6 mm

ZM5106

ZM5086

Złączka prosta redukcyjna z Ø 8 mm na Ø 6 mm

ZM5206

Złączka prosta z gwintem G1/4”z na wąż Ø 6 mm

ZM5606

Złączka prosta z gwintem G1/4”w na wąż Ø 6 mm

ZM5508

Złączka prosta z gwintem G1/8”w na wąż Ø 8 mm

Kod
ZM6306

Złączka kolanko na wąż Ø 8 mm
Złączka kolanko na wąż Ø 10 mm

Złączka kolanko obrotowe z gwintem M5z na wąż Ø 4 mm

ZM6105

Złączka kolanko obrotowe z gwintem M5z na wąż Ø 6 mm

kolanka z gwintem calowym

ZM6214

Złączka kolanko obrotowe z gwintem G1/8z na wąż Ø 4 mm

ZM6106

Złączka kolanko obrotowe z gwintem G1/8z na wąż Ø 6 mm

ZM6108

Złączka kolanko obrotowe z gwintem G1/8z na wąż Ø 8 mm

ZM6208

Złączka kolanko obrotowe z gwintem G1/4z na wąż Ø 8 mm

ZM6408

Złączka kolanko obrotowe z gwintem G3/8z na wąż Ø 8 mm

ZM6210

Złączka kolanko obrotowe z gwintem G1/4z na wąż Ø 10 mm

ZM6510

Złączka kolanko obrotowe z gwintem G1/2z na wąż Ø 10 mm

ZM6410

Złączka kolanko obrotowe z gwintem G3/8z na wąż Ø 10 mm

ZM6212

Złączka kolanko obrotowe z gwintem G1/2z na wąż Ø 12 mm

ZM6312

Złączka kolanko obrotowe z gwintem G3/8z na wąż Ø 12 mm

ZM6206W
strona

ZM5208

Złączka prosta z gwintem G1/4”z na wąż Ø 8 mm

ZM5308

Złączka prosta z gwintem G3/8”z na wąż Ø 8 mm

ZM5210

Złączka prosta z gwintem G1/4”z na wąż Ø 10 mm

ZM5310

Złączka prosta z gwintem G3/8”z na wąż Ø 10 mm

ZM5212

Złączka prosta z gwintem G1/2”z na wąż Ø 12 mm

ZM5312

Złączka prosta z gwintem G3/8”z na wąż Ø 12 mm

Kod

Rozgałęźniki typu y na wąż

ZM7306

Złączka rozgałęźnik „Y” na wąż Ø 6 mm

ZM7308

Złączka rozgałęźnik „Y” na wąż Ø 8 mm

kolanka z gwintem metrycznym

ZM6204

Kod

Złączka prosta z gwintem G1/4”w na wąż Ø 8 mm

kolanka

ZM6310

Kod

Złączka prosta z gwintem G1/8”z na wąż Ø 8 mm

ZM5608

Złączka kolanko na wąż Ø 6 mm

ZM6308

Kod

ZM5108

Kod
ZM7006

Rozgałęźniki typu t na wąż
Złączka trójnik na wąż Ø 6 mm

ZM7008

Złączka trójnik na wąż Ø 8 mm

ZM7010

Złączka trójnik na wąż Ø 10 mm

ZM7012

Złączka trójnik na wąż Ø 12 mm

Kod

Rozgałęźniki typu t z gwintem zew. na wąż

ZM7106

Złączka trójnik z gwintem G1/8z na wąż Ø 6 mm

kolanka skręcane z gwintem calowym

ZM7108

Złączka trójnik z gwintem G1/8z na wąż Ø 8 mm

Złączka kolanko obrotowe z gwintem G1/4z na wąż Ø 6 mm

ZM7208

Złączka trójnik z gwintem G1/4z na wąż Ø 8 mm
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przewody ciśnieniowe • przewody spiralne • przewody proste

przewody spiralne

przewody pcv zbrojone

Idealne rozwiązanie do
podłączenia narzędzi
i pistoletów pneumatycznych
Poliuretanowe przewody spiralne są elastyczne i lekkie.
W ofercie posiadamy przewody zakończone uniwersalną szybkozłączką umożliwiającą podpięcie standardowego lub włoskiego króćca. Oprócz tego przewody
zakończone są obrotowym złączem, co nie powoduje skręcania i plątania się
przewodu jak również posiada sprężynę na końcach zabezpieczającą przewód
przed załamywaniem się.
Przewody wykonane są z najwyższej jakości poliuretanów.
Temperatura pracy od -20oC do +70oC.

Kod
AO5080

Typ
Przewód PCV Ø wew. 6 mm x 50 m – 18 bar

AO5081

Przewód PCV Ø wew. 9 mm x 50 m – 16 bar

AO5082

Przewód PCV Ø wew. 12,5 mm x 50 m – 14 bar

AO5083

Przewód PCV Ø wew. 16 mm x 50 m – 13 bar

AO5105

Przewód PCV Ø wew. 19 mm x 50 m – 11 bar

przewody proste

Kod
Kod

Typ

AO5086

Przewód spiralny PU Ø wew. 5 mm x Ø zew. 8 mm x długość 6 m – 12 bar

AO5078

Przewód spiralny PU Ø wew. 5 mm x Ø zew. 8 mm x długość 9 m – 12 bar

AO5079

Przewód spiralny PU Ø wew. 5 mm x Ø zew. 8 mm x długość 15 m – 12 bar

Typ

AO5119

Przewód - rurka PU Ø zew. 4 mm x Ø wew. 2,5 mm x 100 m

AO5103

Przewód - rurka PU Ø zew. 6 mm x Ø wew. 4 mm x 100 m

AO5104

Przewód - rurka PU Ø zew. 8 mm x Ø wew. 5 mm x 100 m

AO5113

Przewód - rurka PU Ø zew. 10 mm x Ø wew. 6,5 mm x 100 m

AO5140

Przewód - rurka PU Ø zew. 12 mm x Ø wew. 8 mm x 100 m

przewody poliamidowe

Kod

Kod

Typ

AO5087

Przewód spiralny PU Ø wew. 8 mm x Ø zew. 12 mm x długość 6 m – 10 bar

AO5063

Przewód spiralny PU Ø wew. 8 mm x Ø zew. 12 mm x długość 9 m – 10 bar

AO5064

Przewód spiralny PU Ø wew. 8 mm x Ø zew. 12 mm x długość 15 m – 10 bar
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Typ

AO5066

Przewód - rurka poliamid PA-6 Ø zew. 6 mm x Ø wew. 4 mm x 100 m

AO5107

Przewód - rurka poliamid PA-12 Ø zew. 6 mm x Ø wew. 4 mm x 100 m

AO5071

Przewód - rurka poliamid PA-6 Ø zew. 8 mm x Ø wew. 6 mm x 100 m

AO5108

Przewód - rurka poliamid PA-12 Ø zew. 8 mm x Ø wew. 6 mm x 100 m

AO5106

Przewód - rurka poliamid PA-6 Ø zew. 10 mm x Ø wew. 8 mm x 100 m

AO5109

Przewód - rurka poliamid PA-12 Ø zew. 10 mm x Ø wew. 8 mm x 100 m

AO5110

Przewód - rurka poliamid PA-12 Ø zew. 12 mm x Ø wew. 9 mm x 100 m

AO5169

Przewód - rurka poliamid PA-6 Ø zew. 15 mm x Ø wew. 12 mm x 3 m

AO5170

Przewód - rurka poliamid PA-6 Ø zew. 22 mm x Ø wew. 18 mm x 3 m

