
 
 
 

COMPRESOR DE AER COAXIAL F�R� ULEI 
 

CIAO 25/185 
 

PREZENTARE PRODUS 
 CIAO 25/185 este un compresor de aer coaxial, f�r� ulei, cu un piston într-o singur� treapt� de 
compresie, proiectat �i construit pentru aplica�ii semiprofesionale. 
 
CARACTERISTICI  TEHNICE: 

- tensiune alimentare:   V/1Ph  230/50Hz; 
- capacitatea buteliei:  l  24; 
- putere motor:   kW  1,1; 
- num�r cilindri:    1; 
- num�r trepte de compresie:   1; 
- debit aer aspirat:   l/min  179;  
- debit aer refulat:   l/min  110; 
- presiune max.   bar  8; 
- tura�ie motor:  rot/min  2850; 
- nivel zgomot:  dB  80; 
- dimensiuni:   cm  60x25,5x54,5; 
- greutate:    kg  21; 

 
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CIAO 25/185 este un compresor semiprofesional, 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: 

- aripioare de r�cire a cilindrului �i a capacului chiulasei, de construc�ie special�; 
- reductor de presiune cu citire direct� montat pe recipient, cu cuplare rapid� universal�, pentru un 

control continuu al aerului; 
- ventila�ie for�at� cu debit mare; 
- filtrul de aer este încorporat în carcasa compresorului pentru o manevrare mai u�oar� �i evitarea 

unor eventuale defec�iuni în timpul transportului; 
- protec�ie total� a p�r�ilor care ating temperaturi ridicate în timpul func�ion�rii; 
- mâner pentru transport rezistent la �ocuri; 
 

 CIAO 25/185 are un randament îmbun�t��it, o construc�ie robust� �i este echipat cu presostat 
PORNIT/OPRIT, regulator de presiune, manometru, supap� de siguran��, robinet de purjare a 
condensului, robinet principal, ro�i �i mâner pentru transport. 
 
APLICA�II 

Compresorul CIAO 25/185 este u�or de manevrat �i foarte fiabil astfel încât este recomandat 
pentru  utiliz�ri semiprofesionale la suflat, umflat ro�i, ac�ionarea sculelor pneumatice (capsatoare); 
 
OPERA�II DE ÎNTRE�INERE CURENTE: 

- suflarea/sp�larea cu detergent a elementului filtrant din burete - lunar; 
- purjarea buteliei - s�pt�mânal; 

 
GARAN�IE: 12 LUNI! 
 Service în garan�ie �i post-garan�ie în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER. 


