


Legyen részese az ABAC 
kínálta előnyöknek

Csatlakozzon több ezer, a világon több millió ABAC 
kompresszort üzemeltető meggyőzött vásárlóhoz. 

Számíthat rá, hogy ha 
bármikor egy ABAC dugattyús 
kompresszor mellett dönt, 
olyan kiváló minőségű terméket 
kap, amelynek a tervezésénél a 
vásárlót tartották szem előtt: 

• Bekapcsolás után azonnal 
 használható levegős
 megoldások

• Állandóan üzemkész  
 és kéznél van 

• Első osztályú használhatóság

• Kiváló tartósság és 
 teljesítmény

Az ABAC 1980. óta a rugalmasság és a tapasztalat megfelelő keverékét 
kínálja a sűrített levegőt használó ipari, professzionális és hobbi piacok 
számára. A csúcstechnológiát képviselő gyártólétesítményektől kezdve a 
világ több, mint 100 országában lévő több ezer forgalmazón át egyenesen 
az Önök vállalkozásáig az ABAC minőségi címkével ellátott, bekapcsolás 
után azonnal használható levegős megoldásokat biztosít Önöknek. 
Hibamentes munkaeszközöket szállítunk, legyenek azok dugattyús vagy 
csavarkompresszorok, amelyek mindig üzemkészek és kéznél vannak. 
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Az ABAC ’LINE’ sorozata

Alkalmazások

Mosás

Professzionális 
mosás

Levegő-/
vízpermetezés

Professzionális 
levegő-/
vízpermetezés

Kerékfújás

Lefúvatás

Professzionális 
lefúvatás 

Szögbelövés, 
szegelés 

Rezgőcsiszolás Tartályméret 
literben 

Eseti (vagy ennél 
gyakoribb) használat 
1,5 - 3 LE 
130 - 310 l/perc 

Szakaszos használat
2 - 4 LE
250 - 490 l/perc 

Gyakori használat
4 - 20 LE
500 - 2 800 l/perc 

Lökettérfogat

Motorteljesítmény

Feszültség

Nyomás bar-ban 

Zajszint dB-ben (A) 

Méretek mm-ben 

Súly kg-ban 

Airbrushing
Professzionális 
rezgőcsiszolás 

Ütvecsavarozás Excenter 
csiszolás 

Könnyű vésés Excenter 
polírozás 

Vésés Hobbi 
festékszórás 

Csavarbehajtás Festékszórás

Professzionális 
csavarbehajtás 

Professzionális 
festékszórás 

A műszaki táblázatban
használt szimbólumok 

Jelmagyarázat

A szabvány minőség kényelmével vegyített 
megbízhatóságért. 
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Kényelmi szint

LINE sorozat 

Direkt meghajtású

Egyfokozatú

Kétfokozatú

PRO sorozat 

SILENT sorozat

Minden igényt kielégítő megoldás, függetlenül attól, hogy direkt 
meghajtású (olajmentes vagy olajkenésű) vagy egyfokozatú 
ékszíjmeghajtású kompresszorról van-e szó.

Főbb előnyök: 

maximális kényelem és 
felhasználóbarát jelleg 

fokozott zajcsökkentés 

• Könnyű és kompakt 
• Könnyen hordozható vagy mozgatható 
• Egyszerű és egyértelmű használat 
• Megbízható üzemelés 



ABAC LINE sorozat: 
a termékcsalád kínálta 
előnyök 
Direkt meghajtás 

Egyfokozatú
ékszíjmeghajtás 

Megbízható üzemelés Könnyen mozgatható Könnyű és stabil A kialakításnak 
köszönhető 
felhasználóbarát jelleg 

Innovatív kialakítás Erős, stabil és könnyen 
üzemeltethető 

Felhasználóbarát 
funkciók 

Megbízható teljesítmény 
és duális üzem 



Egyszerű csatlakoztatás Könnyű és könnyen 
hordozható 
Mindössze 4,5 kg! 

Nincs olajkifolyás 

Kis helyet foglal 

A portalanítás, kerékpár gumiabroncsok felfújása és olyan szakmunkák, mint 
a szögbelövés vagy kapcsozás, mind könnyen elvégezhető ezeknek a kis 
méretű, könnyű és kompakt kompresszoroknak a termékcsaládjával. 

Olajmentes direkt 
meghajtású 
kompresszorok 

015-ös termékcsalád 

A 015-ös termékcsalád nagyszerű megoldásokat kínál 
a házban vagy ház körül megtalálható, sűrített levegőt 
igénylő kisebb feladatok elvégzéséhez. 

Felhasználóbarát 
kialakítás Manőverezhetőség

Biztonság

Kényelmes

Alkalmazások

COMPY O15
1,5 LE, olajmentes 

START O15
1,5 LE, 6 literes, olajmentes

POLE POSITION O15
1,5 LE, 24 liter, olajmentes

Modell Cikkszám L l/perc CFM LE kW ford/
perc V Bar dB(A) H x Szé x Ma (mm) Kg

Erős és könnyen kezelhető 

Egyszerű és felhasználóbarát 
főkapcsoló gomb 

Nagy nyomás 
szabályozógomb

Szerszámtároló doboz 



A szögbelövéstől és a szegelésig, a lefúvatástól és a kerékfújásig számtalan 
feladatnak megfelelő nagyszerű technológia és egyszerű üzemelés. 

Olajkenéses 
direkt meghajtású 
kompresszorok 

L20 termékcsalád 

A kisebb feladatok ellátása soha nem volt ennyire 
egyszerű és könnyű, mint az L20-as termékcsaládba 
tartozó kompresszorokkal. 

Az intelligens kialakítás jó 
levegőáramlást biztosít a sűrítőfejben 

Egyszerű 
főnyomógomb és 
könnyű kimeneti 
nyomás beállítás 

Nagy kapacitású 
tartály 

Erős kerekek a könnyű 
mozgatáshoz

Megbízhatóság
Felhasználóbarát 
kialakítás 

Stabilitás

Rugalmasság

Alkalmazások

MONTECARLO L20
2 LE, 50 liter

START L20
2 LE, 6 liter 

Egyszerű hordozhatóság, 
ergonómikus fogantyú 

Öntapadó rezgéscsillapító láb 
a stabil üzemeléshez 

Felhasználóbarát olajkémlelő 
nyílás

Nagy és könnyen 
működtethető leeresztő 
szelep

POLE POSITION L20
2 LE, 24 liter 

Modell Cikkszám L l/perc CFM LE kW ford/
perc V Bar dB(A) H x Szé x Ma (mm) Kg



Az Ön műhelye megérdemli, hogy professzionális berendezések legyenek 
benne. Ezek a kompresszorok számtalan rövid vagy igényesebb feladatokra 
alkalmasak a racsnis csavarbehajtástól a vésésig, illetve a festékszórástól a 
csavarozásig. 

Egyfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

A29-es termékcsalád 

Egyszerű, de megbízható üzemeléshez kifejlesztett, 
nagyszerű ékszíj meghajtású technológia. 

A biztonsági ékszíjburkolat  
fokozza a léghűtést 

Öntöttvas henger 

Az olajszint könnyű  
ellenőrzése és utántöltése 

Az alacsony 
fordulatszámú sűrítőfej 
kialakítása csökkenti az 
üzemi hőmérsékletet 

Innovatív kialakítás Megbízhatóság

Felhasználóbarát 
kialakítás  

Teljesítmény

Alkalmazások

A29 90 CM2
2 LE, 90 liter

A29 50 CM2
2 LE, 50 liter 

A29B 150 CM3
3 LE, 150 liter 

Stabil és határozott egyensúly 

Nagy és könnyen 
működtethető leeresztő szelep 

Két levegőcsatlakozó

Modell Cikkszám L l/perc CFM LE kW ford/
perc V Bar dB(A) H x Szé x Ma (mm) Kg Modell Cikkszám L l/perc CFM LE kW ford/

perc V Bar dB(A) H x Szé x Ma (mm) Kg



Ha Ön nagyobb levegőszállítást igénylő feladatokat végez, az A39-esek az 
Önnek megfelelő kompresszorok.  Felhasználóbarát kialakításúak és könnyen 
üzemeltethetők, és többek között képesek az ütvecsavarozásra és a nagyobb 
igénybevételű vésésre. 

Egyfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

A39-es termékcsalád 

Az A39 - egy lépéssel továbbvisz, hiszen nagyobb a 
teljesítménye és több levegőt termel. 

Az ékszíjház fokozza a léghűtést
Öntöttvas henger 

Az olajszint könnyű 
ellenőrzése és utántöltése

Az alacsony 
fordulatszámú 
sűrítőfej kialakítása 
csökkenti az üzemi 
hőmérsékletet

Innovatív kialakítás
Megbízhatóság

Felhasználóbarát 
tervezés 

Teljesítmény

Alkalmazások

A39 150 CT3
3 LE, 150 liter

A39 270 CM3
3 LE, 270 liter

A39 90 CM3
3 LE, 90 liter

Egyedi innovatív biztonsági 
ékszíjburkolat kialakítás a 
hűtés fokozása érdekében 

Nagy igénybevételű és stabil 
üzemelés 

Komplett fogantyú az extra 
stabilitásért 

Modell Cikkszám L l/perc CFM LE kW ford/
perc V Bar dB(A) H x Szé x Ma (mm) Kg Modell Cikkszám L l/perc CFM LE kW ford/

perc V Bar dB(A) H x Szé x Ma (mm) Kg



Az Ön hivatalos márkaképviselete

Eredeti alkatrészek. 
Az Ön minőségbiztosítása. 

Az „eredeti alkatrész’ beazonosítás megerősíti, hogy ezek az 
alkatrészek nagyon szigorú tesztkritériumoknak feleltek meg. 
Minden alkatrész úgy készül, hogy jó legyen a kompresszorhoz, az 
adott kompresszoron való használata pedig jóváhagyásra kerül. 
Alapos tesztelésen esik át, hogy elérje a legmagasabb szintű 
védelmet, meghosszabbítva a kompresszorok élettartamát és az 
abszolút minimumon tartva a bekerülési és üzemeltetési költséget. 
A megbízhatóságból nem engedünk. Az „eredeti alkatrész”-ként 
tanúsított jó minőségi alkatrészek használata segít biztosítani 
a megbízható üzemelést és többi alkatrésszel ellentétben nincs 
hatással a garancia érvényességére. Keresse a minőségbiztosítást. 

Az ABAC világa
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