Kompresor tłokowy LINE ABAC
A29 50 CM2 4116024262
Kod produktu: 4116024262

2 374,82 zł brutto

Kompresor tłokowy LINE ABAC A29 50 CM2 4116024262
Wysokiej klasy kompresor ABAC z serii LINE zaprojektowany został z myślą
zarówno o prostych, jak i bardziej złożonych zadaniach. Wyposażony w nową,
wydajną pompę o obniżonych obrotach, o niższej temperaturze pracy oraz
niższym poziomie hałasu tworzą znakomite połączenie wydajności,
niezawodności, trwałości i komfortu pracy.

Dane techniczne:
ciśnienie maksymalne: 10 bar
moc: 1,5 / 2,0 kW/KM
pojemność zbiornika: 50 L
rodzaj pompy: A29
wydajność na wydmuchu / efektywna: 178,50 l/min
wydajność na ssaniu / teoretyczna: 255 l/min
zasilanie: 230 V (50 Hz)
cylindry/st.sprężania: 2/1
prędkość obr.: 1075 obr/min
wymiary: 870 x 370 x 780 mm
waga: 49 kg

Cechy nowych pomp: Zalety konstrukcyjne: Korzyść dla klienta:

1.
2.
3.
4.
5.

Opatentowany sposób przepływu powietrza;
Specjalnie zaprojektowany kształt i położenie osłony;
Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego;
Zaciski do demontażu;
Sygnatura ABAC;

1. Zapewnia lepszy przepływ powietrza, a przez to obniża temperaturę;
2. Zapewnia
niższą
temperaturę
dzięki
zoptymalizowanemu
przepływowi powietrza przez koło chłodzące;
3. Ochrona kół oraz pompy;
4. Łatwy dostęp do pasa;
5. Unikalność ABAC;
1. Zwiększa bezpieczeństwo
i żywotność sprężarki;
2. Większy komfort pracy;
3. Mocna, solidna i wytrzymała;
4. Łatwa obsługa;
5. Produkt światowej jakości.

Cechy:
kompresor tłokowy jednostopniowy ABAC, wyposażony w nowoczesną
pompę typu A29 o obniżonej temperaturze pracy (temperatura
pracy obniżona o 35 st. C), co pozwoliło na osiągnięcie wysokiej
żywotności i trwałości pompy
nowe pompy ABAC A29 zapewniają więcej mocy oraz lepszą
wydajność
efektywne chłodzenie i optymalny przepływ powietrza gwarantuje
nowa konstrukcja pokrywy zabezpieczającej duże koło pasowe
łatwy w obsłudze zawór spustowy
sprężarka ABAC o wysokim komforcie manewrowania - duże koła tylne
oraz koło przednie skrętne gwarantują pewne i stabilne oparcie
producent zapewnia serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz dostęp do
części zamiennych kompresorów ABAC
sprężarka dostarczana z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi prawem
dokumentami, w tym do UDT
sprężarka wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej
kompresor tłokowy ABAC objęty 24 miesięczną gwarancją
producenta
jesteśmy Autoryzowanym Dystrybutorem marki ABAC
prezentowane zdjęcia pełnią funkcję poglądową
sprężarka ABAC o wysokim komforcie manewrowania - duże koła oraz

przednia podpora gwarantują pewne i stabilne oparcie:

Zalety:
Opatentowany przepływ powietrza
Specjalnie zaprojektowany kształt i położenie osłony
Wykonane z twardego tworzywa sztucznego
Zaciski do demontażu
Sygnatura ABAC
Zapewnia lepszy przepływ powietrza, co obniża temperaturę
Zapewnia niższą temperaturę dzięki zoptymalizowanemu przepływowi
powietrza przez koło chłodzące
Ochrona kół oraz pompy
Łatwy dostęp do pasa
Unikalność ABAC
Zwiększa bezpieczeństwo i żywotność sprężarki
Większy komfort pracy
Mocna, solidna i wytrzymała
Łatwa obsługa
Produkt światowej jakości

W ABAC wierzymy w zespół i dzięki postępowi technologicznemu rośniemy w
siłę. Dlatego wprowadzamy nową serię kompresorów ABAC z bezolejowymi i
cichymi sprężarkami ABAC w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i poprawy
warunków pracy.
Sprężarki ABAC są wiodącymi rozwiązaniami w zakresie wytwarzania sprężonego
powietrza, dostarczając najlepsze kompresory oraz systemy dystrybucji
powietrza spełniające nawet najbardziej wymagające potrzeby. Zaangażowani w
jakość, niezawodność i prostotę, chcemy ułatwić Ci życie dzięki rozwiązaniom,
na które możesz liczyć każdego dnia - od sprężarek śrubowych ABAC z
wtryskiem oleju do sprężarek tłokowych ABAC, od profesjonalnych pistoletów do
pompowania po pełną gamę kluczy udarowych.
Sprężarki ABAC są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym osiągnięcie celu,
niezależnie od tego, czy jest to zwiększenie wydajności, czy spełnienie marzeń
hobbystów.
ABAC Aria Compressa reprezentuje siłę i historię światowego włoskiego
przemysłu sprężonego powietrza.

Inż. Antonio Balma przez całe życie związany z branżą sprężonego powietrza,
założył firmę Balma Compressor Company w 1948 roku i ABAC w 1980 roku.
ABAC wyrósł na silną i dynamiczną firmę i jest teraz częścią szwedzkiej
międzynarodowej grupy Atlas Copco. Dzięki wieloletnim wysiłkom i wysiłkom
całego zespołu firma stała się światowym liderem w produkcji i dystrybucji
sprężarek powietrza w branży przemysłowej, profesjonalnej i półprofesjonalnej.
Cała produkcja jest certyfikowana zgodnie z normą EN ISO 9001, z
wykorzystaniem najnowszych technologii w przebiegu procesu – z
wykorzystaniem wysokiego stopnia automatyzacji – oraz nieustannych inwestycji
w innowacje i doskonalenie procesu produkcyjnego. Szybka reakcja na
zmieniające się wymagania rynku oraz niezawodna i sprawna obsługa
posprzedażowa to czynniki, które sprawiają, że ABAC ma tak silną pozycję w
swojej branży. „Wsłuchiwanie się w głos klienta” zawsze było podstawą
działalności firmy.
Szeroka gama sprężarek ABAC to kompletne rozwiązanie dla wszystkich
użytkowników sprężonego powietrza. ABAC oferuje szeroką gamę sprężarek
tłokowych i śrubowych (od 1 kW do 75 kW) w technologii olejowej i bezolejowej.
Dodatkowo ABAC posiada pełną gamę akcesoriów, takich jak suszarki, filtry,
narzędzia pneumatyczne i akcesoria.
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