COMPRESOR DE AER AUTOLUBRIFIAT

GENIUS 202M
PREZENTARE PRODUS

GENIUS 202M este un compresor de aer uscat (f r ulei) cu un piston, într-o singur trapt de
compresie.

CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune de alimentare
- putere motor
- capacitate rezervor aer
- num r pistoane
- num r trepte de compresie
- debit aer aspirat
- debit de aer refulat
- presiune maxim de lucru
- tura ie motor
- nivel de zgomot
- dimensiuni
- greutate
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230/50Hz;
1,1;
6;
1;
1;
200;
130;
8;
2850;
66;
46 x 22 x 65;
19;

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

GENIUS 202M este un compresor profesional, coaxial, f r ungere, cu un piston într-o singur
treapt de compresie, ac ionat de un motor electric monofazat, prev zut cu protec ie termic resetabil
manual, cu urmatoarele elemente constructive:
- carcas insonorizant ;
- poate fi utilizat atât în pozi ie vertical cât i orizontal ;
- u or, compact, ecologic ;
- motor cu protec ie termic resetabil manual;
- ventila ie cu debit ridicat de aer;
- protec ie total a tuturor reperelor interne ;
- mâner ergonomic;
- cablu de alimentare 1,8 m;
- nu necesit între inere;
GENIUS 202M are un randament îmbun t it, o construc ie robust i este echipat cu presostat
PORNIT/OPRIT, regulator de presiune cu citire direct , manometru pentru indicarea presiunii din butelie,
supap de siguran , robinet de purjare a condensului, robinet principal, ro i i mâner pentru transport.

APLICA II

- ideal pentru pentru personalul de între inere ce necesit utilaje u or manevrabile;
- cabinete stomatologice de mici dimensiuni (1 scaun stomatologic);

ACCESORII STANDARD

-

furtun spiralat cu cuple rapide;
pistol de suflat;

GARANTIE: 12 LUNI!

Service în garan ie i post-garan ie asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER.

