
Skvelý výkon,
férová cena.  

ESOair skrutkové kompresory 



Rozumné je, ak sa stretnú
cena a výkon v jednom bode.
Kedy sa stáva kompresor rozumným kompresorom? Je to jednoduché: keď si 

zákazníci môžu byť istí, že dostanú najlepší kompresor za investované penia-

ze. To je presne to, za čím stojí značka ESOair. Vyrábame a predávame 

piestové kompresory do veľkosti 7,5 kW, skrutkové kompresory do veľkosti 

75 kW a taktiež špeciálne dentálne kompresory. Rozsah našich zákazníkov je 

od domácich majstrov po obchodníkov, od stavbárov až po malých priemysel-

ných užívateľov. Každý ESOair kompresor prichádza s jasným odkazom: 

maximálny výkon a prevádzková životnosť za najlepšiu možnú cenu. 

ESOair kompresory prinášajú zmenu: kontaktujte Vášho dílera pre viac 

informácií o kompresoroch ESOair! 



ESOair:
Pozrite, čo všetko dostanete
za Vaše peniaze!

FLEXIBILNÝ. VÝKONNÝ. TICHÝ.   

Naše priemyselné skrutkové kompresory ponúkajú vysoký výkon za výhodnú cenu. Rozsah ponúkaných zariadení začína od 4 kW 
a končí až pri 75 kW = vždy dokážete nájsť ten správny kompresor na pokrytie Vašej spotreby stlačeného vzduchu. Do veľkosti 15 kW 
ponúkame aj kompaktné kompresorové jednotky na ležatom vzdušníku na kompletnú výrobu a úpravu stlačeného vzduchu. Všetky 
kompresory sú štandardne vybavené elektronickým riadením pre efektívnu prevádzku SOLIDcommand. Obsahujú tiež externý olejový 
separátor pre zjednodušenie údržby. Skvelá hodnota za investované peniaze – typický ESOair. 

Využite flexibilitu pri výbere štandard-
ného kompresora od výkonu 4 kW 
do 75 kW alebo sa rozhodnite pre 
kompaktnú kompresorovú jednotku 
na kompletnú výrobu a úpravu 
stlačeného vzduchu  na ležatom 
vzdušníku od výkonu 4 kW do 15 kW. 
Toto znamená, že viete vždy nájsť 
správnu alternatívu pre Vaše požia-
davky. 

Vysokokvalitné komponenty 
a profesionálne metódy výroby sú 
poznávacími znakmi kompresorov 
ESOair. Miesto šetriaci dizajn 
a konštrukcia uľahčujúca údržbu sú 
len pridanou hodnotou. Kvalita za 
rozumnú cenu – to je ESOair. 

Ponúkame kompresory od výkonu 
4 kW do 75 kW s olejom mazané verzie 
s remeňovým prevodom a pracovnými 
tlakmi 7,5, 10 a 13 bar. Naša séria ESOair 
skrutkových kompresorov sa stáva 
rozumnou alternatívou pre viac odvetví 
a užívateľov ako kedykoľvek predtým.

Rozumné je, ak sa stretnú
cena a výkon v jednom bode.
Kedy sa stáva kompresor rozumným kompresorom? Je to jednoduché: keď si 

zákazníci môžu byť istí, že dostanú najlepší kompresor za investované penia-

ze. To je presne to, za čím stojí značka ESOair. Vyrábame a predávame 

piestové kompresory do veľkosti 7,5 kW, skrutkové kompresory do veľkosti 

75 kW a taktiež špeciálne dentálne kompresory. Rozsah našich zákazníkov je 

od domácich majstrov po obchodníkov, od stavbárov až po malých priemysel-

ných užívateľov. Každý ESOair kompresor prichádza s jasným odkazom: 
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informácií o kompresoroch ESOair! 



ESOair skrutkové
kompresory – rozsah výkonov
od 4 kW až do 75 kW 
Štandardné verzie našich skrutkových kompresorov sú dostupné od výkonu 

4 kW do 75 kW. Obzvlášť efektívny chladič a elektronické riadenie SOLIDcom-

mand sú štandardným vybavením kompresora. Rozsiahle funkcie, ktorými 

disponuje naše elektronické riadenie, sú ideálne na pripojenie kompresora na 

nadradené riadenie, kedykoľvek to bude potrebné. Protihlukový kryt, 

odnímateľné dvierka krytu a dobrá dostupnosť každého dielu robia údržbu 

detskou hrou. 

Inštalovaním rekuperačného výmenníka tepla do protihlukového kompresora, 

ktorý odoberie teplo z chladiaceho oleja kompresora a odovzdá ho privedenej 

vode, premeníte Váš kompresor na vykurovacie zariadenie bez nákladov na 

vykurovacie médium.



Typ 

ESOair screw

Dodávané množstvo
nasávaného vzduchu 
v m3/min pri max. tlaku

Elektromotor Rozmery Váha Výstup stlačeného 
vzduchu

7.5 bar 10 bar 13 bar kW
šírka x dĺžka x výška
(mm) kg

ESOair screw 4 S 0.60 0.50 0.39 4 950 x 550 x 900 160 G 1/2"

ESOair screw 5 S 0.82 0.70 0.60 5.5 950 x 550 x 900 185 G 1/2"

ESOair screw 7 S 1.15 1.00 0.85 7.5 1240 x 650 x 950 270 G 3/4"

ESOair screw 11 S 1.65 1.45 1.25 11 1240 x 650 x 950 280 G 3/4"

ESOair screw 15 S 2.52 2.20 1.85 15 1240 x 650 x 950 325 G 3/4"

ESOair screw 18 S 3.00 2.60 2.10 18 1250 x 850 x 1335 400 G 1"

ESOair screw 22 S 3.30 3.10 2.60 22 1250 x 850 x 1335 440 G 1"

ESOair screw 30 S 4.80 4.30 3.60 30 1350 x 900 x 1585 590 G 1 1/4"

ESOair screw 37 S 5.80 5.15 4.50 37 1350 x 900 x 1585 635 G 1 1/4"

ESOair screw 55 S 9.05 7.90 6.70 55 1800 x 1200 x 1800 1235 G 1 1/2"

ESOair screw 75 S 12.05 10.70 9.30 75 1800 x 1200 x 1800 1470 G 1 1/2"

Hodnoty akustického tlaku v súlade s normou DIN 2151, 70-78 dB(A) / ESOair screw 4 S - ESOair screw 75 S
Dodávané množstvo nasávaného vzduchu v súlade s normou ISO 1217, príloha C, pri teplote okolia 20°C a max. tlaku

ESOair skrutkové
kompresory – rozsah výkonov
od 4 kW až do 75 kW 
Štandardné verzie našich skrutkových kompresorov sú dostupné od výkonu 

4 kW do 75 kW. Obzvlášť efektívny chladič a elektronické riadenie SOLIDcom-

mand sú štandardným vybavením kompresora. Rozsiahle funkcie, ktorými 

disponuje naše elektronické riadenie, sú ideálne na pripojenie kompresora na 

nadradené riadenie, kedykoľvek to bude potrebné. Protihlukový kryt, 

odnímateľné dvierka krytu a dobrá dostupnosť každého dielu robia údržbu 

detskou hrou. 

Inštalovaním rekuperačného výmenníka tepla do protihlukového kompresora, 

ktorý odoberie teplo z chladiaceho oleja kompresora a odovzdá ho privedenej 

vode, premeníte Váš kompresor na vykurovacie zariadenie bez nákladov na 

vykurovacie médium.



• piestové kompresory do 7,5 kW 

• skrutkové kompresory do 75 kW

• špeciálne dentálne kompresory 

ESOair kompresory, ako aj všetky servisné služby

a náhradné diely sú dostupné u Vášho

kvalifikovaného dealera: 

Naša ponuka ESOair kompresorov: 

COMPRESSED GAS s.r.o.

Bošianska cesta 1127/19

956 33 - Chynorany

Tel: 00421 (0)38 5423 228, 038 5423 229

Fax: 00421 (0)38 5423 230

www.esoair.sk

info@esoair.sk

 


