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MSB 11 - 15 kW
MSB 18,5 - 30 kWChytré teChniCké řešení

Olejem mazané šroubové 
kompresory se stálou nebo 

proměnnou rychlostí. 
 Samostatně stojící 

a v provedení 
na tlakové nádobě

Vysoká výkonnost a efektivita
Komplexní řešení, které se 

přizpůsobí požadavkům 
zákazníka na dodávku 

stlačeného vzduchu

MSB 11 - 30 kW • Samostatně stojící 
MSB 11 - 22 kW • Se vzdušníkem

Stlačený vzduch pohání Vaši firmu, proto je výběr správného kompresoru zásadní. 
Výběrem našich olejem mazaných šroubových kompresorů MSB nebudete litovat. 
Tato řada se pyšní inteligentním designem a nabízí široký výběr variant s kvalitními 
komponenty zaručující spolehlivý výkon a maximální účinnost. 

Uživatelské benefity

Jednoduchá údržba 
a snadný přístup
-  sejmutím panelů jsou všechny servisní díly 

snadno přístupné pro servis 
a údržbu stroje

- snadné ovládání ze 3 stran
-  rychle odnímatelný olejový filtr 

a vzduchový chladič
-  kontrola hladiny oleje 

z vnější strany stroje skrz 
hledítko a výměna oleje 
pomocí vypouštěcího 
ventilu

Uživatelský komfort
-  řešení "vše v jednom", modely 

se vzdušníkem i sušičkou.
-  méně potřebného prostoru ve srovnání 

s běžnou instalací
-  flexibilní manipulace díky třem zdvihacím 

otvorům
-  snížená hlučnost díky odhlučněné 

skříni stroje 
-  řídící jednotka ES 3000 zajišťuje uživatelsky 

snadné ovládání

Spolehlivost 
a dlouhodobá životnost
-  ochrana proti prachu pro vnitřní komponenty, 

filtrační pěnový panel pro vnější přívod 
vzduchu a ochrana frekvenčního měniče 
v provedení IVR

-  nízké opotřebení ložisek a dlouhá životnost
-  vysoce účinný zapouzdřený vzduchový filtr
-  olejové filtry a separátor vzduch-olej zajišťují 

nízký obsah zbytkového oleje ve vyrobeném 
vzduchu do úrovně 3 ppm

-  delší životnost řemenů díky optimálnímu 
systému napínání

Úspory nákladů
-  stroje s vysokou účinností zajišťují nízkou 

spotřebu energie a dlouhou životnost
-  kompresory s frekvenčním měničem umožní 

ušetřit až 30% nákladů na elektrickou energii 
ve srovnání s kompresory s řízením chodu 
typu on-off

Bezpečnost
- nouzový stop
- uzavřená skříň frekvenčního měniče
- ochranná mříž ventilátoru
- antikorozní nádoba

• vysoká technická úroveň produktů a perfektní kvalita, které můžete důvěřovat
• výběrem našeho kompresoru získáte dlouhodobě silné partnerství
• naše kompresory jsou jednoduché, mají snadný provoz a vysokou spolehlivost
• garantujeme dostupný a kvalitní poprodejní servis
• dodávky veškerých originálních dílů
• obchodní a servisní partneři firmy MARK jsou vždy nablízku a rychle k dispozici

Olejem mazané šroubové 
kompresory s pevnou nebo 
proměnnou rychlostí

Řada MSB 11 - 30 kW 
samostatně stojící kompresory

Řada MSB 11 - 22 kW 
kompresory na tlakové nádobě

Zvyšte Váš zisk s našimi stroji a vylepšete image Vaší společnosti
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Kontaktujte Vašeho distributora kompresorů MARK!  

Řada kompresorů MSB přináší široký výběr kompresorů od 11 do 30 kW, s pevnou 
nebo proměnnou rychlostí (IVR), samostatně stojící nebo se vzdušníkem do velikosti 
o příkonu 22 kW. MSB umožňuje vybrat to správné řešení podle potřeb zákazníka 
s cílem ušetřit náklady na spotřebu energie a za instalaci. Ať si vyberete jakýkoliv 
model, vysoce kvalitní součásti garantují spolehlivý výkon, zatímco optimalizovaná 
konstrukce zajišťuje vysokou spolehlivost.

Kompresory s řízením chodu typu on-off
Kompresory s řízením typu on/off dodávají konstantní množství vzduchu. Tlak 
v potrubním rozvodu je řízen otevíráním vstupního ventilu, čímž je zajištěn chod 
v režimech v zátěži a naprázdno. Jakmile je dosažen požadovaný tlak, kompresor 
se přepíná do chodu naprázdno (uzavřením vstupního ventilu). Když tlak poklesne 
pod stanovenou hranici, kompresor automaticky přepne do chodu zátěže.

Kompresory s proměnnou rychlostí - regulace 
pomocí frekvenčního měniče (IVR)
Frekvenčně řízené kompresory přizpůsobují díky regulaci otáček dodávku 
stlačeného vzduchu v objemu podle skutečné spotřeby. Tlak v potrubní síti je 
udržován konstantně pomocí frekvenčního měniče. Výsledkem je výrazné snížení 
nákladů na provoz kompresoru a zvýšení efektivity výroby stlačeného vzduchu.

k dodání       nelze dodat  

Volitelné a standardní varianty kompresorů

VaRIanty
BeZ VZdUšníKU Se VZdUšníKeM

Pevná 
rychlost

Frekvenční 
měnič IVR

Pevná 
rychlost

Frekvenční 
měnič IVR

Filtr 0,1ppm    
Balení v dřevěné bedně    
Automatický restart standard standard standard standard

Síťové připojení ES 3000    
Filtrační panel standard standard standard standard

Vzdušník 15 bar   standard standard

Automatické odpouštění (ze sušičky)   standard standard

Otvory pro paletový vozík standard standard standard standard
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Optimální servisní přístup
•   snadné sejmutí panelu při servisu
•   snadný přístup ke všem servisním dílům
•   vypouštěcí ventil na výstupu pro zjednodušení výměny oleje
•   odnímatelná filtrační pěna pro čištění

Chod stroje vždy pod kontrolou 
s řídící jednotkou eS 3000
•   standardní řídící jednotka u všech modelů
•   možnost síťového propojení až 6 strojů

Snadná kontrola
•   olejoznak je viditelný bez nutnosti otevírání skříně 

kompresoru

Jednoduchá instalace
•   oba typy kompresorů (se vzdušníkem, bez vzdušníku) 

jsou standardně dodávány s otvory na paletový vozík 
pro snadnou instalaci.

kompaktní a bezpečné
•   malé rozměry
•   kompletní instalace
•   provedení na nádobě 15 bar až do příkonu 22 kW
•   nádoba odolná korozi pro větší bezpečnost

kvalitní provoz
•   vylepšená kvalita vzduchu (filtr 0,1 ppm jako 

volitelná varianta)
•   ochrana potrubí a technologií díky vyčištěnému 

kvalitnímu vzduchu
•   čistý vzduch poskytuje vysokou kvalitu finálních 

výrobků a celkové zvýšení produktivity výroby 




