Compresoare mobile pentru construcþii
cu PROFILUL SIGMA de recunoaºtere internaþionalã

MOBILAIR M 26

debit 2,6 m3/min

Compresoare mobile pentru construcþii

MOBILAIR M 26 –
Compresor cu şurub cu Profil Sigma, portabil
Debit de aer ridicat – suficient pentru două
ciocane pneumatice
M 26 este un compresor portabil realizat pentru solicitãri maxime. Acþioneazã
cu uºurinþã douã ciocane ºi lucreazã silenþios economisind combustibil.
• Bloc de compresie cu Profil Sigma care produce mai mult aer comprimat
cu mai puþinã energie consumatã.
• Acþionare eficientã, transmisie optimã 1/1 a puterii, turaþie redusã,
durabilitate ridicatã.
• Motor KUBOTA în trei cilindri, rãcit cu apã, cu rezervã mãritã de putere.

Construcţie suplă, întreţinere facilă
Putere mare nu înseamnã neapãrat ºi masã ridicatã. M 26 este o maºinã
puternicã ºi în acelaºi timp un compresor relativ uºor:
• Caroserie modernã, basculantã, cu pereþi dubli (inoxidabilã, rezistentã
la zgârieturi, calitate excelentã);
• Acces optim la toate componentele, întreþinere simplificatã;
• Dimensiunile reduse ºi greutatea de sub 500 kg garanteazã
maxima manevrabilitate.

Reglare automată anti-îngheţ
Construcþia Anti-Frost, special dezvoltatã ºi protejatã prin brevet pentru
compresoarele de ºantier, adapteazã automat temperatura de lucru în funcþie
de cea a mediului. Avantajele dumneavoastrã:
• Protecþie împotriva îngheþului la nivelul ciocanelor pneumatice;
• Duratã de exploatare extinsã pentru uneltele pneumatice.

Modul simplu de utilizare a noului model M 26 este ilustrat si de tabloul de control.
Dintr-o privire se pot afla toate informaþiile necesare, iar prin manevrarea
comutatorului roºu aveþi totul sub control:
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• Operare simplã prin acþionarea
unui singur comutator;
• Parametri funcþionali indicaþi
de pictograme uºor de recunoscut.
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Compresor

Model
M 26

Debit efectiv Presiune
livrat
maximã
(m3/min)
(bar)

2,6

7

Motor Diesel cu trei cilindri

1515

2853 (3120)

Echipament

Producãtor

Tip

Putere
nominalã
(kW)

Turaþie la
mers în
sarcinã
(rot/min)

Turaþie la
mers în gol
(rot/min)

Capacitatea
rezervorului
de combustibil (litri)

Masã
proprie
(kg)

Nivel de
zgomot
(dB(A)*)

Presiune
acusticã
(dB(A)**)

Racord aer
comprimat

Kubota

D 1105

18,6

2900

2000

30

498

<100

69

2 x G¾

*) conform directivei 2000/14/EG, nivel de zgomot garantat- **) presiune acusticã conform ISO 3744 ( raza de 10 m )
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Totul la vedere – siguranţă în exploatare

