Cmax2

bezmazný šroubový kompresor

Lehký a kompaktní
Nejlehčí kompresor v celém průmyslovém odvětví !

Cmax ... je poslední generace bezmazných šroubových kompresorů určených pro
pneudopravu sypkých hmot.
Cmax2 B může být montován na obou stranách rámu
vozu s přímým pohonem od převodové skříně pomocí
kardanu. Může být rovněž instalován s akustickým
krytem. Konstrukce ramene B-Box umožňuje flexibilitu
při montáži do vozidla.

Vysoké užitné vlastnosti:
• Extrémně nízká váha:

65 kg!

• Výkonnost:

250 - 506 mn3/h
2,5 bar

• Přetlak:
• Otáčky

Cmax 2-S:

2000 - 3600 ot/min.

Cmax 2-B:

1000 - 1800 ot./min

(vhodné pro přímý pohon kardanem !)

• Množství oleje v přev.skříni:

2,0 Lt.

Cmax2

bezmazný šroubový kompresor

Technická data:
Typ B (B-Box pro pohon kardanem) 4 různé montážní polohy R, L
Typ S (Standard)
R
Typ H (přímé napojení na hydromotor F12-30)
R
Max. přetlak:
Sací teplota:
Sací podmínky:
Převodový olej:

2,5 bar při 38 mbar na sání
a 20°C teploty okolí
max. 35°C
max. 38 mbar
API specif. SH nebo SJ
2 litry 10 W40

1000 až 1800 ot/min
2000 až 3600 ot/min
2000 až 3600 ot/min

Výkonnost m3n/hod
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Možnosti pohonů:

kardan, řemenové rameno
elektromotor, hydromotor
nebo diesel motor

250
2000

rpm
2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

Cm ax 2-S

Příslušenství:
•
•
•
•

ORVA 2 - kombinace zpětné klapky a pojistného ventilu s možností připojení k ESS
ESS - elektronický bezpečnostní systém - nejlepší ochrana kompresoru!
Řemenový převod zaručeně chrání kompresor a PTO (Cmax 2-B)!
Kompletní řešení od jednoho dodavatele!

Záruka: 12 měsíců
Záruka může být prodloužena až na 4 roky, pokud je využit servis a příslušenství

Rozměry
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