
profesionální kompresorové zařízení

NEW



Dostatek vzduchu pro každého

  Ventilové desky s prodlouženou životností 
  Zvětšená žebra hlavy a velký ventilátor – účinné chlazení pro dlouhou 

životnost a vysokou spolehlivost

  Dvouválec s klidným chodem pracuje v oblasti optimálních otáček
  Válce z kvalitní litiny

  Jednoduchá výměna sacího filtru

  Kvalitní nátěr vzdušníku

  Filtr (20 µm) s regulátorem tlaku v základní výbavě

  Chytré umístění olejoznaku z vnější strany umožňuje monitorovat optimální 
hladinu oleje

  Snadná manipulace se strojem

  Tlakový spínač zajišťuje automatický start / chod kompresoru

Nízké otáčky kompresorů ve spojení s kvalitními materiály 
a ověřenými komponenty jsou klíčové pro dosažení 
očekávané spolehlivosti a přijatelné hlučnosti.

* platí pouze pro model B3800B/100 CT4

V rámci vývoje kompresory FUBAG prošly 
několikanásobnou kontrolou všech bezpečnostních 
standardů, které jsou předpokládané u profesionálních 
kompresorů s pravidelným provozem v řemeslnických 
a profesionálních dílnách.

Základové desky jsou opatřeny důležitými technologickými 
otvory, kterým dá přednost každý zkušený uživatel 
provádějící pravidelný servis a údržbu.

Vybaveny bohatě dimenzovanými dochlazovači tlakového 
vzduchu, které zajišťují relativně nízkou výstupní 
teplotu stlačeného vzduchu do nádoby a eliminují tak 
na minimum obecnou možnost tvorby vysokého množství 
kondenzátu ve stlačeném vzduchu.

  Kvalitní elektromotor o příkonu 2,2 kW, popř. 3,0 kW pracující pod el. napětím 
230 V/50 Hz, popř. 400 V/50 Hz s tepelnou ochranu proti přehřátí motoru

  Řemenový převod navržený s ohledem na maximální životnost ložisek
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Technické změny vyhrazeny.* Hladina hlučnosti – viz příslušný návod na obsluhu a údržbu.

ATMOS Chrást s. r. o.
Plzeňská 149, 
330 03 Chrást
Telefon: +420 377 860 165
Fax: +420 377 945 379 
E-mail: info@atmos-chrast.cz 
http://www.fubag.com/

Model

Technické parametry Vybavení

Tlak
(bar)

Výkonnost
(l/min)

Plnící množ-
ství vzduchu 

(l/min.)

Výkon 
motoru, 

(kW)

Napětí / 
frekvence 

(V/Hz)

Otáčky 
(1/min)

Vzdušník
(l)

Válce / 
stupně

Rozměry 
DxŠxV
(mm)

Hmotnost
(kg)

Pístový 
agregát

Hlučnost 
(dB [A])*

filtr-
regulátor

B28000B/50 CM3 10 320 238 2,2 230/50 1570 50 2/1 840 x 390 
x 685 45 B2800B 76 ANO

B28000B/100 CM3 10 320 238 2,2 230/50 1570 100 2/1 1070 x 400
x 810 58 B2800B 76 ANO

B38000B/100 CT4 10 476 367 3,0 400/50 1450 100 2/1 1065 x 440 
x 835 66 B3800B 77 ANO

  plně automatický provoz (tlakový spínač)

  kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým kabelem s vidlicí (zástrčka 230 V nebo 400 V)

  odlehčovací ventil

  pojistný ventil + certifikát

  vypouštěcí ventil kondenzátu

  regulátor tlaku s manometrem a odlučovačem kondenzátu

  manometr pro tlak ve vzdušníku

  olejoznak

  záruční dokumentace a certifikace vzdušníku i pojistného ventilu, manuál

  celorepublikový záruční i pozáruční servis, technické poradenství po celou dobu životnosti kompresoru!

  dodávky originálních náhradních dílů v krátkých termínech

profesionální kompresorové zařízení

základní výbava

kontaktní údaje

Váš odborný prodejce

ostatní výbava / služby

technické parametry / vybavení

www.fubag.com
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jsme tu pro Vás


