


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 SILENT sorozat

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

Két csendes termék, amelyek a zajcsillapításra 
helyezett hangsúly mellett a legmagasabb 
szinten biztosítanak kényelmes üzemelést. 
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Kényelmi szint

LINE sorozat 

Direkt meghajtású

Egyfokozatú

Kétfokozatú

PRO sorozat 

SILENT sorozat

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

Főbb előnyei:  

maximális kényelem és 
felhasználóbarát jelleg 

• zajmentes üzemmel nyert kényelem 
 a figyelem középpontjában
• rugalmas és felhasználóbarát üzemelés 
• erős és tartós kialakítás 
• belülről fakadó teljesítmény  

Racsnis 
csavarbehajtás

HomokszórásProfesszionális 
köszörülés

szabvány minőség 
biztosította kényelem 
nagyfokú megbízhatóság 



ABAC SILENT sorozat: 
a termékcsalád kínálta 
előnyök
S termékcsalád, egyfokozatú 

Teljesen csendes termékcsalád 

Zajcsillapító burkolat A karbantartást szolgáló 
könnyen nyitható 
burkolat 

Rugalmasan 
mozgatható 

Minimális elfoglalt hely Zajcsillapító burkolat Jól áttekinthető 
olajkémlelő       

Zajcsillapító szivacs Jól megtervezett 
hűtőlevegő-áramlás 



Zajcsillapító 
burkolat 

A karbantartást 
szolgáló könnyen 
nyíló burkolat Kitűnő minőségű 

nyomáskapcsoló 

Könnyen mozgatható 

Ez a termékcsalád fokozottan figyel a zajcsillapítás és a mozgathatóság 
együttes alkalmazására.  A nagyteljesítményű PRO termékcsalád összes 
előnyét extra kényelemmel vegyíti. Ezek a kompresszorok sok különböző 
felhasználási területhez, így csiszoláshoz, festékszóráshoz és ütvecsavarozáshoz 
is használhatók. 

Zajcsillapítással 
ellátott, egyfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

S A29B és S A39B

Igazítsa a kompresszort saját felhasználási területéhez, 
majd élvezze a csökkentett zajt és az ezzel elért fokozott 
kényelmet.  

Kényelem

Felhasználóbarát kialakítás 

Megbízhatóság

Manőverezhetőség

Alkalmazások

S A39B 200 CT3 
3 LE, 200 literes, csendes 

S A29B 90 CM2 
2 LE, 90 literes, csendes 

S A29B 90 CM2 
2 LE, 90 liter, nyíló 

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

Minimális szélességű 
kisméretű burkolat 

Megmarad a stabilitás és a 
mozgathatóság 

Rögzítő csavar és zsanér 
segítségével könnyen 
nyitható és zárható 



A kétfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok ezen termékcsaládját jól 
védi a zajcsillapító burkolat.  A burkolat csökkenti a zajt, hogy nyugodtabb 
munkakörnyezetet teremtsen a kezelő számára, továbbá nagyfokú 
védelmet és biztonságot biztosít.  A sűrítőfejek mind jól bevált kialakítással 
rendelkeznek, de a zajcsillapító burkolat egyedivé és innovatívvá teszi ezeket a 
kompresszorokat.  

Zajcsillapítással 
ellátott, kétfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

S B4900, B5900B és B6000 

Nagyteljesítményű sűrítőfej, valamint a zaj 
csökkentésére és a felhasználó kényelmének 
fokozására szolgáló formás burkolat kialakítás  

Zajcsillapítást szolgáló 
szivaccsal bélelt burkolat 

Bevált sűrítőfejes 
technológia 

Innovatív 
kialakítás 

Üzemóra számláló az 
üzemidő kijelzésére 

Jól áttekinthető 
olajkémlelő ablak 

Felhasználóbarát 
kialakítás 

Kényelem

Megbízhatóság

Alkalmazások

S B5900B 270 FT5,5 
5,5 LE, 270 literes, csendes 

S B5900B 270 FT5,5 
5,5 LE, 270 literes, csendes 

Erős és jól bevált belső 
technológia 

Jól megtervezett hűtőlevegő 
áramlás 

Az alapfelszereltség részét 
képező üzemóra számláló 

Az olaj könnyen ellenőrizhető 
az elindítása előttS B6000 500 FT7,5 

7,5 LE, 500 literes, csendes 

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



Ez a termékcsalád a lehető legnagyobb zajcsillapítást biztosítja, magas szintű 
felhasználóbarát üzemeléssel együtt. Alapkeretre szerelt termékajánlatunk a kis, 
2 lóerős fémburkolatos kialakítástól a nagy és igen nagy teljesítményű 10 lóerős 
konfigurációkig terjed.  

Csendes egy- és  
kétfokozatú ékszíjmeghajtású 
kompresszorok 

Alapkeretre szerelt, 
teljesen csendes változat 

Könnyű és egyértelmű használat, egy egészében 
fémből álló burkolatnak köszönhető, maximális 
zajcsillapítás mellett.  

Központi kezelőpanel Zajcsillapítást szolgáló, 
szivaccsal bélelt fémburkolat 

Beépített tartály  
rezgéscsillapító szivaccsalEgyszerű hozzáférés 

minden alkatrészhez 

Felhasználóbarát 
kialakítás Maximális kényelem 

RugalmasságKönnyű 
karbantartás 

Alkalmazások

A29B LN M2 
2 LE, 27 literes, csendes 

B5900 LN T5,5 
5,5 LE, csendes 

Felhasználóbarát központi 
kezelőpanel 

Könnyű hozzáférés és 
karbantartás 

Hűtés külön 
villanyventilátorral 
(7,5 és 10 LE) 

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



Ebben a termékcsaládban a fém burkolatos kialakítású, csendes, kétfokozatú 
dugattyús kompresszorok mind tartályra vannak szerelve a 4-től 10 lóerőig 
terjedő különböző konfigurációkban.  Közös előnyük a kiváló zajcsillapítás és 
a jól látható kezelőpaneleknek köszönhető felhasználóbarát üzemelés, plusz a 
burkolat karbantartást szolgáló könnyű nyitása és zárása.  A hab a tortán a teljes 
felszereltségű csendes gép, tartályra szerelt szárítóval.  Teljes körű, „minden az 
egyben” kialakítás. 

Csendes kétfokozatú 
ékszíjmeghajtású 
kompresszorok

Tartályra szerelt, teljesen 
csendes változat 

Nagy igénybevételre tervezett, kétfokozatú 
dugattyús kompresszor minden műhely számára.  

Szivaccsal bélelt zajcsillapító 
fémburkolat 

Jól áttekinthető, jól 
csoportosított kezelőpanel 

Erős, bevált sűrítőfej 
technológia 

Külön (7,5 és 10 lóerős) 
villanyventillátorral 
végzett hűtés 

Maximális kényelem 

Felhasználóbarát 
kialakítás 

Megbízhatóság 

Hatékonyság

Alkalmazások

A39 150 CT3
3 LE, 150 liter

B7000 LN 500 T10 DRY 
10 LE, 500 literes, csendes + szárító 

Minden az egyben:  beépített 
szárító 

Könnyű hozzáférés és 
karbantartás 

Hűtés külön elektromos 
ventilátorral 
(7,5 és 10 LE) 

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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