Kompresor tłokowy ABAC V30
20 PCM3 1121090851
Kod produktu: 1121090851

3 990,34 zł brutto

Kompresor tłokowy ABAC V30 20 PCM3 1121090851
Sprężarka tłokowa ABAC z linii V o podwyższonej wydajności. Ta seria
kompresorów
olejowych
napędem
bezpośrednim
została
specjalnie
przystosowana do użytku kompaktowego i do intensywnej pracy.

Dane techniczne:
ciśnienie maksymalne: 10 bar
moc: 2,2 / 3,0 kW/KM
pojemność zbiornika: 20 L
rodzaj pompy: wydajność na wydmuchu / efektywna: 238 l/min
wydajność na ssaniu / teoretyczna: 340 l/min
zasilanie: 230 V (50 Hz)
cylindry/st.sprężania: 2/1
prędkość obr.: 1450 obr/min
wymiary: 520 x 430 x 790 mm
waga: 43 kg

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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