


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 PRO sorozat

Felhasználási területek

Mosás

Professzionális 
mosás

Levegő-/
vízpermetezés

Professzionális 
levegő-/
vízpermetezés

Kerékfújás

Lefúvatás

Airbrushing

Professzionális 
lefúvatás

Szögbelövés, 
szegelés

Rezgőcsiszolás

Racsnis 
csavarbehajtás

Professzionális 
rezgőcsiszolás 

Ütvecsavarozás Excenter 
csiszolás

Könnyű vésés Excenter 
polírozás

Vésés Hobbi 
festékszórás

Csavarbehajtás Festékszórás

Homokszórás

Professzionális 
csavarbehajtás

Professzionális 
köszörülés

Professzionális 
festékszórás

Jelmagyarázat

A fokozott felhasználóbarát jelleg, maximális 
teljesítmény és kényelem érdekében. 

LINE sorozat 

PRO sorozat 

SILENT sorozat 

Ezek a termékcsaládok megfelelnek minden professzionális felhasználási területnek, a 
direkt meghajtású kompresszoroktól kezdve egészen a tartályra szerelt hűtveszárítóval 
ellátott kétfokozatú készülékekig.  

Főbb előnyök: 

szabvány minőség 
biztosította kényelem 
nagyfokú megbízhatóság 

fokozott zajcsökkentés 

• Fokozottan felhasználóbarát 
• Maximális kényelem 
• Fokozott teljesítmény 
• Maximális tartósság és hatékonyság 

Tartályméret 
literben 

Lökettérfogat

Motorteljesítmény

Feszültség

Nyomás bar-ban 

Zajszint dB-ben (A) 

Méretek mm-ben 

Súly kg-ban 

A műszaki táblázatban
használt szimbólumok 

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 
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ABAC PRO sorozat: 
a termékcsalád 
kínálta előnyök
Direkt meghajtás

Egyfokozatú ékszíjmeghajtású 
kompresszor 

Könnyű használat Stabil, de könnyen 
mozgatható 

Biztonságos és védett Felhasználóbarát 
tervezés 

Innovatív kialakítás Erős, stabil és könnyen 
üzemeltethető

Alacsony fordulatszám, 
megbízható 
teljesítmény 

Alapfelszereltségbe 
tartozó utóhűtő az 
üzemi hőmérséklet 
csökkentése érdekében 



Nincs olajkifolyás
Kényelmes gumi 
markolat a jobb fogáshoz 

Felhasználóbarát, 
megbízható és 
könnyen működtethető 
főkapcsoló 

nagy kerekek a 
zökkenőmentes 
mozgatáshoz

Az erős, olajmentes, direktmeghajtású kompresszorok nagyszerűen illenek 
az intenzívebb barkács és félprofesszionális felhasználási területekhez. A 
figyelem a felhasználóbarát kialakításokra és a megbízható, erős, de mégis 
könnyen mozgatható konfigurációkra került.  

Olajmentes direkt 
meghajtású kompresszor

020P-s termékcsalád

A nagy teljesítményű és olajmentes 020P 
termékcsalád a nagyobb teljesítményt további 
felszereltséggel vegyíti. 

Biztonság Kényelem

Felhasználóbarát 
kivitel 

Manőverezhetőség

Alkalmazások

POLE POSITION O20P
2 LE, 24 literes, olajmentes 

START O20P
2 LE, 6 literes, olajmentes 

MONTECARLO O20P
2 LE, 50 literes, 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 

biztonságosan szállítható: 
nincs olajkifolyás 

Nagyméretű nyomásmérők, 
hogy könnyen leolvashatók 
legyenek 

biztonságos, erős burkolat 



Ez a kompresszor termékcsalád robusztus és erős, direkt meghajtású 
sűrítőfejekből áll, hogy a kompresszorok bírják az intenzívebb használatot, 
további felszereltségük pedig a felhasználó fokozott kényelmét szolgálják.  
Ilyen tipikus felhasználási területek a kerékfújás, lefúvatás, szögbelövés és 
lemosás.  

Olajkenéses direkt 
meghajtású kompresszor 

L20P-L30P termékcsalád

Professzionális és kompakt kialakítás, felhasználóbarát 
extra előnyökkel. 

Nyomásmérők

Gyors és könnyű leeresztés 

Nagy mennyiségű 
hűtött levegő 
szállítás 

Nagy erős kerekek és 
egy gumiláb 

Felhasználóbarát 
kialakítás 

Megbízhatóság

Teljesítmény: 

Rugalmasság

Alkalmazások

POLE POSITION L30P
3 LE, 24 liter

POLE POSITION L20P
2 LE, 24 liter 

Nagyéretű nyomásmérők, 
hogy könnyen leolvashatók 
legyenek

Stabil kialakítás a könnyű 
mozgathatóságért 

Biztonságos pótmarkolata 
felhasználóbarát 

Nagy teljesítményű sűrítőfej 
utóhűtővel 

MONTECARLO L30P
3 LE, 50 liter 

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



Ez a konfiguráció-együttes azok számára jött létre, akik további védelmet 
szeretnének elérni védőkeret segítségével, illetve további kényelemre és 
helymegtakarításra törekednek a függőleges fogantyúk segítségével. 

Olajmentes és olajkenéses 
direkt meghajtású 
kompresszorok 

Különleges konfigurációk 

A különleges igényekhez különleges konfigurációkra van 
szükség. 

Kifordítható magas fogantyú 

Világosan és áttekinthetően 
tervezett kezelőfelület 

Nagy kerekek és
erős gumilábak 

Két levegőcsatlakozás 
több feladat ellátásához 

Manőverezhetőség

Felhasználóbarát 
kialakítás 

Kényelem

Rugalmasság

ROLLCAGE L20P
2 LE, 10 liter 

HOCKENHEIM L30P
3 LE, 24 liter

START ROLLCAGE O20P
2 LE, 6 literes, olajmentes

Kompakt kialakítású, kis 
helyet foglal 

SILVERSTONE konfiguráció, 
alternatívaként 10 literes 
tartállyal 

Stabilitásfokozó és 
zajcsillapító gumiláb 

Biztonságos, és 
kényelmesebben hordozható  

Alkalmazások

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



Ez a kompresszor termékcsalád a megfelelő teljesítményt szolgálja.  
A kompresszorokat intenzív használatra készültek és különleges 
konfigurációkban kaphatók, hogy különleges körülmények között extra 
kényelmet biztosítsanak a felhasználónak.  Az ikertartály például nagyobb 
stabilitást nyújt, amikor nehéz terepen kell vinni a kompresszort. 

Olajkenéses direkt  
meghajtású  kompresszorok 

Nagy teljesítményű 
V elrendezésű 
termékcsalád 

Nagyteljesítményű kompresszorok a direkt meghajtású 
portfolióban. 

Póttálca az anyagok és 
berendezések tárolásához 

Kihúzható nyél gumi 
pótmarkolattal 

Egyenetlen felületeken 
tökéletesen közlekedő, nagy 
felfújható kerekek 

Védőkeret az extra 
védelemért 

Felhasználóbarát 
kialakítás 

Manőverezhetőség 

Stabilitás

Biztonság

PRO GV34 11+11 CM3
3 LE, 11+11 liter 

PRO GV34 50 VM3
3 LE, 50 liter

PRO GV34 24 PCM3
3 LE, 24 liter

A kettős fogantyú további 
kényelmet biztosít a 
felhasználónak 

Kompakt kialakítású, 
hatékony konfiguráció 

A hosszú fogantyú 
megkönnyíti a mozgatást 

Helytakarékos

Alkalmazások

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



Mindezt a terméknek a felhasználó kényelmére koncentráló több különleges 
felszereltsége biztosítja.  Nagyszerűen megfelel azoknak az értéket 
kereső vevőknek, akik köszörüléshez és véső műveletekhez, de racsnis 
csavarbehajtáshoz vagy egyéb csavarozáshoz is használják a kompresszorukat.  

Egyfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok

Az A29B PRO 
termékcsalád 

Az A29B PRO termékcsalád sokkal inkább felhasználóbarát 
és alacsonyabb üzemi hőmérsékleten működik. 

A léghűtést fokozó  
biztonsági ékszíjburkolat 

hőmérséklet csökkentő, alacsony 
fordulatszámra tervezett sűrítőfej 

két levegőcsatlakozás 

alap felszereltségbe tartozó 
utóhűtő 

nagy kerekek és fékezhető 
első kerekek

Innovatív kialakítás Tartós kialakítás

Rugalmasság

Teljesítmény

Felhasználóbarát

PRO A29B 90 CM2
2 LE, 90 liter

PRO A29B 150 CM2
2 LE, 150 liter

PRO A29B 50 CM2
2 LE, 50 liter

Alacsony fordulatszám, 
alacsony hőmérséklet, 
alacsony zajszint 

A készülék mozgatására 
szolgáló biztonságos és erős 
markolat 

Nagy és könnyen 
működtethető leeresztő 
szelep 

Alkalmazások

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



A PRO A39B termékcsalád sokkal nagy igénybevétellel járó feladatokat 
végez, mégis igen rugalmas és könnyű üzemeltethető.  Felszereltségének 
köszönhetően a kompresszor fokozottan használható olyan feladatokra, mint a 
csiszolás, professzionális festékszórás és vésés.  

Egyfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

A39B PRO Range 
termékcsalád 

Felhasználóbarát felszereltséggel vegyített 
megbízható teljesítmény és teljesítés. 

Nagy mennyiségű levegő  
szállítása a sűrítőfejen 

keresztül a biztonsági  
 ékszíjburkolat 

kialakításának 
köszönhetően 

Mérsékelt kopás a jelentős 
hűtésnek köszönhetően 

Erősebb fogantyú 
markolattal Fékezhető első 

kerekek 

Teljesítmény Megbízhatóság

Manőverezhetőség
BiztonságPRO A39B 200 CT3

3 LE, 200 liter
PRO A39B 270 CT3
3 LE, 270 liter

PRO A39B 150 CM3
3 LE, 150 liter

Alacsony fordulatszám, 
alacsony hőmérséklet, 
alacsony zajszint 

a hűtés javítására tervezett 
egyedi innovatív biztonsági 
ékszíjburkolat 

Megbízható és könnyen 
használható 

Alkalmazások

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



A kétfokozatú kompresszorokban a levegő kétszer kerül sűrítésre.  Az ABAC 
termékcsalád alkatrészei rendkívül megbízhatóak, a termékcsaládot bevált 
technológiának tekintik.  Továbbá a tartós kialakítás együtt jelenik meg az ilyen 
nagy teljesítménytől várható kényelmes felhasználással.  Mivel a kompresszorok 
nagyobb légáramlást biztosítanak és nagyobb üzemi nyomást érnek el, alkalmassá 
válnak a legtöbb olyan professzionális és félprofesszionális ipari felhasználási terület 
számára, mint a köszörülés, csavarbehajtás, professzionális festékszórás, csiszolás, ...  

Kétfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

PRO B4900-7000 

Nagyobb légszállítást és nagyobb nyomást biztosító 
kettős kompresszió.  

Áttekinthető 
olajkémlelők 

CT = kerekekkel együtt / FT = kerekek nélkül CT = kerekekkel együtt / FT = kerekek nélkül 

Bevált, széles körben 
elfogadott technológia 

Felhasználóbarát
kialakítás Teljesítmény

Erős elemek 
Tartós kialakítás PRO B5900B 270 CT5,5

5,5 LE, 270 liter
PRO B6000 500 CT7,5
7,5 LE, 500 liter

PRO B4900 200 CT4
4 LE, 200 liter

Kétfokozatú kompresszor 
sűrítőfej hosszabb élettartamot 
biztosító öntöttvas hengerrel  

Gumi markolatos nyél a 
manőverezést könnyítő nagy 
önbeálló kerekekkel 

A sűrített levegő alacsonyabb 
hőmérsékletét biztosító 
hűtőbordás utóhűtő 

Alkalmazások

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

ford/
perc V Bar H x Szé x Ma (mm) Kg



Az alacsony fordulatszám a felhasználó nagyobb kényelmét és a hosszabb 
élettartamot szolgálja.  A zajszintek nem érik el a hasonló szabvány fordulatszámú 
készülékek zajszintjét, és a létrejövő hőmérsékletek is alacsonyabbak.  Ez mérsékli 
a kopást és növeli a megbízhatóságot.  Ezek a kompresszorok az említett 
jellemzőknek köszönhetően rendkívül alkalmasak a közepes és nagyobb méretű 
műhelyekben folyó gyakoribb és nagyobb igénybevételű feladatok ellátására. 

Kétfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

ABAC PRO alacsony 
fordulatszámú 
kompresszor 

Az alacsonyabb 
fordulatszám 
alacsonyabb 
zajszintet jelent 

CT = kerekekkel együtt / FT = kerekek nélkül CT = kerekekkel együtt / FT = kerekek nélkül 

Az alacsonyabb fordulatszám 
csökkenti a kopást és növeli
az élettartamot 

Extra kényelem 
Megbízhatóság

Nagy kerekek fékezhető első 
kerekekkel 

Mozgékonyság

PRO B6000 500 CT5,5
5,5 LE, 500 liter, alacsony fordulatszám 

PRO B7000 500 FT7,5
7,5 LE, 500 liter, alacsony fordulatszám 

alacsonyabb fordulatszámon 
működő erős sűrítőfej, ami 
megnöveli az élettartamot 

erős és biztonsági 
ékszíjburkolat 

Alkalmazások

Alacsony fordulatszámon működő, kétfokozatú,  
ékszíj meghajtású, normálüzemű kompresszorok.  

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

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



Ezek a kompresszorok minden professzionális szerviz- és javítást végző 
létesítményben tökéletesen megfelelnek a különféle felhasználási területeknek 
a festékszórástól és a karosszériamunkáktól kezdve az általános csavarozásig.  
Felhasználhatók ott, ahol fontos szempont a száraz levegő, ugyanakkor 
azonban használhatják azok is, akik fokozott korrózióvédelmet szeretnének 
levegőrendszerük és berendezésük számára.  

4-10 LE-s professzionális dugattyús kompresszorból 
álló, minden-az-egyben termékcsalád.  

előre csatlakoztatott 
hűtveszárító 

hűtveszárítót alkalmazó bevált 
technológia 

nincs külön telepítés 

Felhasználóbarát 
kialakítás 

Megbízható

Hatékony

Helytakarékos megoldás 
KényelemB4900 270 FT4 FFO

4 LE, 270 liter, teljes felszereltség 

B7000 500 FT10 FFO
10 LE, 500 liter, teljes felszereltség 

előzetesen telepített és 
csatlakoztatott 

rugalmas csatlakozás a kerülő 
(bypass) hűtveszárítóhoz 

Tartályra szerelt, helytakarékos 

Kétfokozatú kompresszorok
tartályra szerelt 
hűtveszárítóval 

Teljes felszereltségű kivitel 

Alkalmazások

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

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



Kétfokozatú, nagy 
légszállítású sűrítőfej 

Nagy igénybe vételre  
tervezett alkatrészek 

Teljesítmény

Tartós kialakítás 

Helytakarékosság
Kicsi elfoglalt hely 

PRO B5900B 270 VT5.5
5,5 LE, 270 literes, függőleges 

PRO B7000 270 VT10
10 LE, 270 literes, függőleges 

PRO A39B 150 VM3
3 LE, 150 literes, függőleges 

alacsony fordulatszám, kis 
zajszint 

optimális hűtés a nagyobb 
megbízhatóság érdekében 

Minimális elfoglalt hely 

Nagy kondenzátum leeresztő 

A helytakarékosság nagy előnyt jelent ennél a kompresszor termékcsaládnál.  A 
jól ismert, nagy teljesítményű sűrítőfejekkel vannak felszerelve, de könnyebben 
telepíthetők a kisebb műhelyekben.  Nagyszerű megoldás az autó- és 
gumijavító műhelyek felhasználási területei számára.  

Egy- és kétfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

Vertical PRO 

Ezek a függőleges légtartályos kompresszorok 
helytakarékos megoldást kínálnak a műhelyek 
számára.  

Alkalmazások

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



Ez a rendkívül nagy teljesítményű kompresszor a legnagyobb levegő 
szükségletek kielégítésére készült.  Mind a 15, mind a 20 LE-s változatokban 
erős fém biztonsági ékszíjburkolat található, a sűrítőfej összes alkatrészét 
pedig a legnagyobb gondossággal válogattuk össze, hogy optimális legyen a 
teljesítménye.  

Az iker kialakítású termékcsaládok megengedik a felhasználóknak a moduláris 
megoldás használatát, de vagy az egyik, vagy mindkét sűrítőfej indításával.  
Ezáltal nagyobb rugalmassággal lehet kielégíteni az ingadozó szükségleteket, 
illetve tartalék megoldásnak is tekinthetők azokban az esetekben, amikor a két 
sűrítőfej valamelyikén éppen karbantartást kell végezni.  

Kétfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

Kétfokozatú 
iker-sűrítőfejes 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

PRO magas szállítási 
teljesítményű BV 

PRO magas szállítási 
teljesítményű IKER

Nagy teljesítményű, négyhengeres V-elrendezésű 
sűrítőfej.  Soha nem marad sűrített levegő nélkül.  

Elektromos kezelőpanel, 
alaptartozékként csillag delta 
indítással 

Bevált, széles körben 
elfogadott technológia Nagy igénybevételre készült, 

kétfokozatú, négyhengeres 
sűrítőfejek 

Iker sűrítőfej 

Komplett
Teljesítmény

Erős és megbízható 
Rugalmasság

Nagy légtartály a nagy sűrített 
levegőszállításhoz 

Teljesítmény

Erős elemek 
Tartós kialakítás 

PRO BV8900 900 FT20
20 LE, 900 liter

PRO B6000 500 T7.5
7,5+7,5 LE, 500 liter, iker kivitel 

Alkalmazások
Alkalmazások

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

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



Amikor a normál nyomás már nem elegendő, a legtöbb esetben 15 bar biztosítja majd 
a megoldást.  Ez a termékcsalád célirányosan jóváhagyott nagynyomású elemekkel, 
például a biztonságos és hatékony használatot garantáló tartállyal kapható.  

Ez a termékcsalád azok számára készült, akiknek kevés helyük van, vagy akik 
önálló légtartállyal telepítik a kompresszort.  Minden alapkeret a jól ismert 
sűrítőfejekkel és nagy teljesítményű motorokkal van felszerelve, így sok különféle 
felhasználási területet ki tudnak szolgálni. 

Kétfokozatú, 
nagynyomású, 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

Kétfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 
alapkerete 

15 bar nyomású PRO 
termékcsalád 

Alapkeretre szerelt 
kompresszorok 

Nagynyomású felhasználási területekhez illenek.  Kicsi és kompakt.  

15 bar üzemi nyomás Tesztelés és jóváhagyás nagy 
igénybevételt kielégítő nagy 
nyomáshoz 

Teljesítmény Tartós kialakítás 

Nagynyomásra  
engedélyezett tartály 

Safety

PRO B7000 500 FT 10
10 LE, 500 liter, 15 bar 

Ismert és bevált
technológia 

Teljesítmény 

Kicsi és kompakt kialakítás Könnyű telepítés és csatlakoztatás 
a saját hálózathoz vagy 
létesítményhez 

Kompakt kialakítás CsatlakoztathatóságB7000/BF10T
10 LE

Alkalmazások
Alkalmazások

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

Modell Cikkszám l/perc CFM LE kW
ford/
perc V Bar 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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