
SPINN
Olejom mazané
skrutkové kompresory
s príkonmi 2,2-15 kW
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Výroba stlačeného vzduchu pomocou 
skrutkových kompresorov SPINN je o 30 % 
energeticky účinnejšia ako s piestovými 
kompresormi. Navyše je vďaka nižším
vibráciám a mechanickým rázom ich 
životnosť výrazne vyššia.

Pokiaľ chcete znížiť prevádzkové náklady 
na výrobu stlačeného vzduchu, je prechod 
na technológiu skrutkových kompresorov 
SPINN najvhodnejším krokom, ktorý 
môžete urobiť.

Piestové 
kompresory0,24

0,60

1,86

Príkon (kW)

SPINN

Množstvo vzduchu
m3/min

Úspory energií

5,52,2 15

Nepretržitá
dodávka vzduchu

Skrutkové kompresory
môžu vďaka rotačnému
princípe a výrazne
lepšiemu chladeniu
dodávať stlačený vzduch
nepretržite a tým
výrazne vylepší
produktivitu práce.
Nie ste limitovaní časom,
kedy musí piestový
kompresor odpočívať
a môžete použiť
kompresor s výrazne
menším príkonom.

Nízky hluk na
pracovisku

Hlučnosť skrutkových
kompresorov je
približne o 20 dB(A)
nižšie ako u tradičných
piestových kompresorov
bez špeciálneho
odhlučnenie.
Skrutkové kompresory
poskytujú maximálny
užívateľský komfort
a možno ich používať 
priamo na pracovisku bez 
toho, aby by výraznejšie 
ovplyvnili hygienu práce.

Redukovaná
spotreba energie

Stláčanie vzduchu
pomocou skrutkového
bloku je výrazne
energeticky účinnejšie
ako pomocou piestovej
kompresorové jednotky.
V prípade častého
používanie kompresora
ušetríte značné
množstvo elektrické
energie a znížite
finančné náklady
spojené s výrobou
vzduchu s rýchlou
návratnosťou stroja.

Vysoká úroveň
kvality vzduchu

Vďaka praktickým
zostavám kompresorov
SPINN vybavených
kondenzačnou sušičkou
získate perfektné
stlačený vzduch zbavený
vlhkosti. Skrutkové
kompresory majú navyše
integrovaný separačný
systém oleja a poskytujú
vzduch s minimálnym
obsahom oleja do 5 ppm,
čo je typicky 6× menej
oleje ako pri piestových
kompresorov.

SPINN - investície do budúcnosti
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SPINN D 2.2

Príkon Tlak Vzdušník Napätie Výkon Výstup Hlučnosť Rozmery Hmotnosť Cena

Obj. č. kW bar l V/f/Hz m3/h l/min dB (A) (d × š × v) mm kg bez DPH

SPD-2,2/10CW-90 2,2 10 90 230/1/50 16,3 272 DN 7,2 59 1 105 × 495 × 1 085 112  3.487 € 

SPD-2,2/10C-200 2,2 10 200 400/3/50 16,3 272 DN 7,2 59 1 430 × 616 × 1 268 160  3.843 € 

ABA-5R Predĺžená záruka na 5 rokov 5% z ceny stroja

* výkon FAD je uvedený v súlade s normou ISO 1217, príloha C
** hlučnosť je meraná podľa normy ISO 2151:2004 za použitia ISO 9614/2

Revolučné malé skrutkové kompresory s príkonom 
motora 2,2 kW v koncepte tradičných piestových 
kompresorov s tlakovou nádobou av mobilnom 
prevedení.

Prístrojový panel
2 manometre, regulátor 
tlaku, rýchlospojka,
hlavný vypínač
a počítadlo motohodín

Zásoba vzduchu
pre špičkovú spotrebu
vďaka vhodne dimenzova-
ným vzdušníkom

SPD-2,2/10CW-90
2,2 kW; vzdušník 90 litrov

ROKOV

NOVINKA

2022
až5
ROKOV

Inovatívny skrutkový blok
C43i priamo spojený s motorom

Komfortný prístrojový panel
pre ľahké ovládanie

Jednoduchá údržba po
demontovanie krytu

Praktický kryt
po jeho demontáži sú
ľahko prístupné všetky diely

Vysoká mobilita
predné otočné a dve veľké 

zadné kolieska
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SPINN MINI

Komfortný rad malých skrutkových kompresorov 
s prevodom pomocou klinových remeňov. Modely 
s príkonmi motorov 2,2 - 3 - 4 - 5,5 kW v praktickom 
prevedení s tlakovou nádobou a kondenzačnou 
sušičkou pre úsporu inštalačného priestoru.

Úsporná výroba vzduchu
vďaka skrutkovému bloku C43
najnovšie generácie s veľmi
vysokou účinnosťou stláčania

Kondenzačná sušička
pre perfektné odstránenie

vody zo stlačeného
vzduchu 

ROKOVvýbava

NOVINKA

2022
až5
ROKOV

Spoľahlivý a efektívny skrutkový 
blok C43

Elektronická jednotka Infologic2  
v štandarde

Centrálne automatické 
odpúšťanie kondenzátu

Riadiaca jednotka Infologic2

s monochromatickým displejom
a mnohými funkciami  

nastavenia a signalizácia  
prevádzky stroja

Automatizované odpúšťanie
eliminuje dennú údržbu
a spoľahlivo odvádza kondenzát

Zásoba vzduchu
pre špičkovú spotrebu

vďaka akumulácii vo vzdušníku
s objemom 200 litrov

Príkon Tlak Vzdušník Napätie Výkon Výstup Hlučnosť Rozmery Hmotnosť Cena

Obj. č. kW bar l V/f/Hz m3/h l/min dB (A) (d × š × v) mm kg bez DPH

SPM-2,2/10D-200 2,2 10 200 400/3/50 17,7 294 G 3/4" 61 1 430 × 600 × 1 260 190  3.864 € 

SPM-3/10D-200 3 10 200 400/3/50 22,0 366 G 3/4" 61 1 430 × 600 × 1 260 195  4.133 € 

SPM-4/10D-200 4 10 200 400/3/50 31,0 516 G 3/4" 62 1 430 × 600 × 1 260 200  4.421 € 

SPM-5,5/10D-200 5,5 10 200 400/3/50 46,8 780 G 3/4" 66 1 430 × 600 × 1 260 210  4.575 € 

ABA-5R Predĺžená záruka na 5 rokov 5 % z ceny stroja

* výkon FAD je uvedený v súlade s normou ISO 1217, príloha C
** hlučnosť je meraná podľa normy ISO 2151:2004 za použitia ISO 9614/2
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SPINN MAXI

Samostatné malé skrutkové kompresory s prevodom 
pomocou klinových remeňov. Modely s príkonmi 
motorov 7,5 – 11 – 15 kW.

NOVINKA

2022
až5
ROKOV

Skrutkový blok C55* s vysokým 
výkonom

Elektronická jednotka Infologic2  
v štandarde

Demontovateľné panely pre 
jednoduchú a rýchlu údržbu 
kompresora

Riadiaca jednotka Infologic2

s monochromatickým displejom
a mnohými funkciami nastavenia 
a signalizácia prevádzky stroja

Úsporná výroba vzduchu
vďaka skrutkovému bloku C55*

najnovšie generácie s veľmi
vysokou účinnosťou stláčania

Jednoduchá kontrola oleja
olejoznak z vonkajšej strany  
stroja umožňuje kedykoľvek 

skontrolovať stav oleja bez  
demontáže panelov

Minimálne rozmery
skrine stroje umožňujú
inštalovať kompresor
prakticky kdekoľvek

Príkon Tlak Vzdušník Napätie Výkon Výstup Hlučnosť Rozmery Hmotnosť Cena

Obj. č. kW bar l V/f/Hz m3/h l/min dB (A) (d × š × v) mm kg bez DPH

SPN-7,5/10X 7,5 10 - 400/3/50 59,8 996 G 3/4" 65 850 × 720 × 980 170  4.818 € 

SPN-11/10 11 10 - 400/3/50 85,0 1 416 G 3/4" 69 850 × 720 × 980 185  5.106 € 

SPN-15/10 15 10 - 400/3/50 100,8 1 680 G 3/4" 71 850 × 720 × 980 200  5.413 € 

ABA-5R Predĺžená záruka na 5 rokov 5 % z ceny stroja

* výkon FAD je uvedený v súlade s normou ISO 1217, príloha C
** hlučnosť je meraná podľa normy ISO 2151:2004 za použitia ISO 9614/2
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 SPINN MAXI

Komfortný rad malých skrutkových kompresorov s 
prevodom pomocou klinových remeňov. Modely s 
príkonmi motorov 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW v praktickom 
prevedení s tlakovou nádobou a kondenzačnou 
sušičkou pre úsporu inštalačného priestoru.

Úsporná výroba vzduchu
vďaka skrutkovému bloku C55*
najnovšie generácie s veľmi
vysokou účinnosťou stláčania

Kondenzačná sušička
pre perfektné odstránenie

vody zo stlačeného
vzduchu

Elektronická jednotka
Infologic2 v štandarde

Sušička s ekologickým
chladivom R513A

Centrálne automatické  
odpúšťanie kondenzátu

Riadiaca jednotka Infologic2

s monochromatickým displejom
a mnohými funkciami nastavenia  

a signalizácia prevádzky stroja

Automatizované odpúšťanie
eliminuje dennú údržbu
a spoľahlivo odvádza kondenzát

Zásoba vzduchu
pre špičkovú spotrebu

vďaka vhodne dimenzovaným
vzdušníkom

Príkon Tlak Vzdušník Napätie Výkon Výstup Hlučnosť Rozmery Hmotnosť Cena

Obj. č. kW bar l V/f/Hz m3/h l/min dB (A) (d × š × v) mm kg bez DPH

SPN-5,5/10DX-270 5,5 10 270 400/3/50 41,8 696 G 3/4" 64 1 543 × 720 × 1 337 242  5.725 € 

SPN-7,5/10DX-500 7,5 10 500 400/3/50 59,8 996 G 1/2" 65 1 945 × 720 × 1 468 270  6.360 € 

SPN-11/10DX-500 11 10 500 400/3/50 85,0 1 416 G 1/2" 69 1 945 × 720 × 1 468 285  6.740 € 

SPN-15/10DX-500 15 10 500 400/3/50 100,8 1 680 G 1/2" 71 1 945 × 720 × 1 468 300  7.146 € 

ABA-5R Predĺžená záruka na 5 rokov 5 % z ceny stroja

* výkon FAD je uvedený v súlade s normou ISO 1217, príloha C
** hlučnosť je meraná podľa normy ISO 2151:2004 za použitia ISO 9614/2

ROKOVvýbava

NOVINKA

2022
až5
ROKOV

SPN-7,5/10DX-500
7,5 kW, vzdušník 500 litrov




