
Kompressorid

Toodetud Saksamaal

Võimsused

Võimas tootlikus ja hooldus
Suured kruvikompressorid valmistatud 
RENNER'i poolt
suurele suruõhu tarbija nõudlikusele
RS 75 - RS 160 



Vajate töökindlat ja säästlikku kompressorit? Pika  kasutuseaga ja lihtsat hooldatavust? 
RENNER pakub kompressoried võimsus vahemikus 3 kuni 355 kW, töösurvele  kuni 15 bar. 
Ka eritellimustele reageerime kiiresti ja paindlikult. Aastatega on RENNER spetsialiseerunud 
kruvikompressori tootmisele ja täiustamisele, iga meie toode on pikaajalise kogemuse ja 
arendutegevuse tipptasemel tulemus. Meie reputatsioon on laitmatu nii Saksamaal, Euroopas 
kui ülemaailmselt.
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RENNER-
Ekspert kruvikompressorites



Läbimõeldud konstruktsioon kombinerituna ruumi säästlikkuse ja hea 
ligipääsetavusega. Kergelt eemaldatavad välispnaeelid tagavad hea 
juurdepäsu kõigele hooldust vajavale - nii väheneb ajakulu hooldusele ja 
ükski töö ei jää ebamugavuse tõttu tegemata.

Juhtpaneel - rohkem turvalisust, väiksemad kulud.

Me pakume effektiivset heliisolatsioon standarvarustuse.
Väänamiskindel heliisolatsiooni kast vähendab  vibratsioone ja mürataset
ekstreemselt madalale tasemele. Mürataset saab veel rohkem vähendada
Kasutades RENNER'i super heliisolatsiooni mis on saadaval lisana

Optimaalne ligipääsetavus - nägemist hooldus peavaludele

RENNERtronic juhtsüsteem tagab võimsa masina töö ohutult ja 
kokkuhoidlikult. Juhtpaneel on kasutussõbralik ja kergelt arusaadav.
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Tasemel tootmis tehnika garanteerib suurepärase täpsuse rootori 
osadel. Kruviosa saavutab optimaalse pöörlemiskiiruse ja madala 
energia kulu.

RENNER’i heliisolatisoon - Lõpuks vaikus!

RS 75 - RS 160: RENNER - ILU DETAILIDES

Mida uut sisaldavad RENNER’i praeguste seeriate kompressorid? Ennekõike innovaatilisi, Kõrgktehnoloo-
gilisi ja samas kasutajasõbralikke konstruktsioonilahendusi, mis allutatud suure tootlikkuse ja võimalikult 
madalate kulutuste saavutamisele

Usaldusväärne kruviosa
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Rihmajam - Kauakestev ja hooldusvaba

RENNER’i kompressorites kasutatakse isepingutavat vähese 
müratasemega, pikaealist rihmajamit.

Lisad:
Sagedusmuundur - Säästlik lahendus!

Kui teie suruõhuvajadus varieerub surtes piirides või kui uus kompressor Kui teie suruõhuvajadus varieerub surtes piirides või kui uus kompressor 
tuleb sobitada koostööle olemasolevatega on tootlikkuse reguleerimine 
sagedusmuunduriga parim lahendus. 
Pakume muidki erilahendusi - näiteks vedelikjahutusega 
kompresorid plaatsoojusvahetiga - säästate energiat ja raha!



Teie nõudmised on kõrged - vajate suures koguses õhku väikeste kulutustega? RENNER’i suured 
kruvikompressorid võimaldavad seda : neis on moodne kompressori tehnoloogia kombineeritud tugeva, 
kauakestva  konstruktsiooni ja lihtsa hooldatavusega  ning mitme kasulike lisaseadmete võimalustega. 
Kompressorid võimsusklassidega 75, 90, 110, 132, 160 kW ja maksimaalse rõhuga 7,5 kuni 15bar 
võimaldavad leida just teile sobiva masina. 

Meie Todangu plusspoolel on:
++ 2-aastane garantii
+ Kompaktne ja lihtne ehitusviis
+ Madal müra- ja vibratsioonitase
+ Hooldussõbralikus tänu arukale konstruktsioonile
+ Komponentide kõrge, Saksa kvaliteet ja kiired varu-/kuluosatarned
+ Pikk kasutusiga.
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ROHKEM ÕHKU, ROHKEM EFFEKTIIVSUST:
UUS SEERIA RS 75 - RS160



RENNER’i kohalik edasimüüja
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AIRCOM OÜ
Peterburi tee 65, TALLINN

Tel. 605 10 50
www.aircom.ee
aircom@aircom.ee
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