CS580 & CS750 Light
Tato dvČ Ĝešení rozšiĜují osvČdþený koncept CS1200. CS580 (vyvinutý pro silné fáze dopravy, pĜedevším pro výtlak
prašných produktĤ) a CS750 (pro stĜední až hrubozrné produkty jako granule) jejichž kompaktní rozmČry umožĖují
instalace do rámu vozdila témČĜ všech evropských typĤ nákladních automobilĤ, vþetnČ tČch s omezeným prostorem
v podvozku (vþ. EURO 6). Horní zadní pĜipojení hnacího hĜídele zajišĢuje snadnou instalaci, menší množství údržby
a delší životnost.

ZvýraznČné vlastnosti
• Další nová generace SILU® bezolejového šroubového kompresoru od lídra trhu GHH RAND.
• Nízké náklady na instalaci díky její jednoduchosti a geometricky optimalizovánému
bloku kompresoru.
• Vysoká spolehlivost díky osvČdþenému konceptu designu.
• Minimalizace hmotnosti CS580 a CS750 Light kompenzuje zvýšení
hmotnosti nákladních vozidel po zavadení standardĤ EURO 6.
• Nová technologie tlumiþe výfuku.
• Optimalizovaný profil rotoru nabízí nízkou frekvenci a nízkou
hluþnost provozu.
• Bezpeþnostní tĜecí spojka pro ochranu pĜevodovky.
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Technická data
Modely

CS580 Light

CS750 Light

Jednotka
Parametr
Sací objem šroubového kompresoru – výkon
Vstupní rychlost
PĜíkon šroubového kompresoru
Max. výstupní tlak

m³/h
min

-1

kW

Min.

Max.

Min.

Max.

421

569

516

744

1450

1800

1350

1800

31

39

36

49

bar(g)

2.5

Hmotnost šroubového kompresoru

kg

108 (bez chladiþe oleje) / 112 (s chladiþem oleje)

Celková hmotnost Light balení

kg

cca. 165

d x š x v cm

860/745* x 352 x 430**

RozmČry Light balení (délka x šíĜka x výška)

* Balení s oddČleným chladiþem oleje; ** Výška až do spodní þásti podvozku nákladního vozidla; Médium: vzduch, teplota sání: 20° C, sací tlak: 1 bar (Abs)

Vaše výhody
• Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost díky optimalizovanému úhlu hnacího hĜídele.
• Dlouhá životnost a snadné spuštČní po zastavení díky nekorodujícím rotorĤm, a to i po delší dobČ neþinnosti.
• Bezpeþnost výrobkĤ: potravináĜský povlak rotorĤ v kombinaci s mazivy Silol FG a absolutní
bezolejová komprese vzduchu díky patentovanému tČsnícímu systému.
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ZmČny vyhrazeny bez pĜedchozího upozornČní

• Integrovaný systém chlazení oleje umožĖuje nepĜetržitý provoz. Mazací trubky spirálovČ vložené do jednotky
kompresoru snižují riziko vnČjšího poškození bloku kompresoru.
• Volitelný externí chladiþ oleje poskytuje vČtší flexibilitu pĜi instalaci kompresoru.
• Další místo na rámu podvozku pro nádrže a další pĜíslušenství.
• Metodou FE vypoþítaný ocelový držák pro bezpeþnost a dlouhou trvanlivost.
• Flexibilita instalace díky:
- Komplexní sada pomocných komponentĤ, vþetnČ zvláštních montážních držákĤ pro konkrétní vozidla,
- Flexibilní duální sací vstupy,
- Možnost pĜipojení na hydraulický pohon.
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