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Wat als de compressor kapot gaat, dan kun je gewoon een nieuwe aanschaffen als de capaci-
teit goed is, maar door aanschaf van nieuwe machines wellicht heb je meer capaciteit nodig. We 
hebben zuigercompressoren en schroefcompressoren in het assortiment. De zuigercompressoren 
zijn voor het extensieve gebruik en de schroefcompressoren zijn voor het intensieve gebruik.

COMPRESSOREN EN                  
TOEBEHOREN

Werktuigen

Schroefcompressoren

De variabel toerental compressoren uit de APS IVR X Serie zijn 
de perfecte oplossing voor situaties waarbij er niet een constante 
luchtafname is. Het compacte ontwerp en de besparing op ener-
gie maakt deze serie uitermate geschikt voor diverse doeleinden. 
Alle schoefcompressoren zijn in vele types leverbaar.

Zuigercompressoren

Deze hoge druk compressor levert een hoge luchtdruk en is ge-
test om 20 bar aan te kunnen. Zo kan de compressor gemakkelijk 
klussen aan van 10 bar. Dit komt mede door de dikke ketelwan-
den, wat als tweede effect heeft voor het tegengaan van corrosie. 
Krachtstroom is benodigd, omdat het een compressor van 400v 
betreft. De luchtcompressor is sterk, solide en betrouwbaar. 
Daarbij komt dat de compressor op een laag toerental draait, 
waardoor de levensduur langer wordt en jij langer kunt genieten 
van de industriële compressor. Alle zuigercompressoren zijn in 
vele types leverbaar.
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Persluchtfilter                                                                                    
De persluchtfilters zijn leverbaar voor vele toepassingen en zijn 
onderhoudsvriendelijk. Het aluminium filterhuis heeft een epoxy 
coating. Alle filters zijn voorzien van een aftap, die ook met de hand 
bediend kan worden.

Koeldroger                                                                                                
De koeldrogers hebben een elektronisch regelsysteem dat het druk-
dauwpunt controleert. Ook bevat het een volautomatische condens-
aftap. Uiteraard zijn de koeldrogers is vele types te verkrijgen.

Persluchtketel                                                                                 
Voor de opslag van perslucht, is er een breed assortiment aan 
ketels. De maximum druk kan 11 bar en 16 bar zijn. Alle ketels vol-
doen aan de strenge Europese normen en worden geleverd met de 
benodigde certificaten en zijn leverbaar van 200 tot 3000 liter.

Automatische condens aftappen                                                             
De sensorgestuurde automatische aftappen voeren het condens af 
zonder onnodig luchtverlies.


