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Využijte výhod značky ABAC
Od roku 1980 poskytuje firma ABAC svým zákazníkům perfektní skladbu
flexibility a zkušeností pro průmyslové, profesionální a řemeslnické potřeby
stlačeného vzduchu. Z vlastního výrobního zázemí distribuujeme prostřednictvím
několika tisíc distributorů z více než 100 zemí na celém světě výrobky ABAC
s vysokou známkou kvality a připraveností k okamžitému používání.

U pístových kompresorů
ABAC můžete vždy kalkulovat
s kvalitními výrobky, které
byly navrženy podle potřeb
zákazníků:

• řešení k okamžitému použití
• vždy k dispozici
• prvotřídní spolehlivost
• vysoká životnost a skvělý výkon

Využijte 
nabídku firmy 

ABAC stejně jako 
dnes již milióny 

zákazníků 
na celém 

světě.
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Dvě produktové řady odhlučněných kompresorů poskytují nejvyšší provozní komfort se silným 
zaměřením na redukci hluku Odhlučněné kompresory z řady SILENT LINE nabízejí řešení pro 
všechny profesionální aplikace, počínaje malými jednostupňovými kompresory až po velké pís-
tové kompresorové stanice s dvoustupňovou kompresí namontované na tlakové nádobě.

Hlavní výhody:
• zaměření na co nejnižší hlučnost
• flexibilní a uživatelsky příjemný provoz
• silný výkon a robustní provedení
• dlouhá životnost

Řady pístových kompresorů ABAC

Uživatelská úroveň
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Přímý pohon
občasné používání
1,1-2 kW
130-310 l/min

Série
BLUE LINE
standardní kvalita,
jednoduchost
a spolehlivost

Série
PRO LINE
maximální uživatelský
komfort, příjemné
používání

Série
SILENT LINE
maximální redukce
hlučnosti

Dvoustupňové
s řemeny
časté používání
3-15 kW; 500-2800 l/min

Jednostupňové s řemeny
občasné a částečně
i trvalejší používání
1,5-3 kW; 250-490 l/min



Kryt pro redukci hluku Flexibilita díky snadné 
manipulaci

Minimální zástavba 
pro údržbu stroje
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Hlavní výhody
Jednostupňové s klínovými řemeny



Kryt pro redukci hluku
chladícího vzduchu

Jasná a rychlá kontrola 
stavu oleje
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Hlavní výhody
Plně odhlučněné provedení
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Řada S A29B a S A39B
odhlučněné jednostupňové kompresory 
s klínovými řemeny 

Kompresory série BASE 
LINE jsou vhodné zejmé-
na pro domácí aplikace. 

Jednoduše a spolehlivě 
získaný stlačený vzduch.

S A39B

Aplikace Komfort
kryt pro redukci 
hluku

údržbu stroje

Spolehlivost
vysoce kvalitní 

Mobilita
snadná manipulace 
se strojem

Používejte kompresor přímo u aplikace a užijte si sníženou hlučnost 
a vysoký uživatelský komfort.
Tato řada kompresorů je silně zaměřena na kombinaci redukce hlučnosti  
a vysoké mobility. Všechny výhody vysokého výkonu, kterými se vyznačuje 
série PRO LINE, jsou kombinovány s extra uživatelským komfortem. 
Kompresory jsou určené pro mnoho aplikací jako například pískování, 
lakování a příklepové utahováky.



Malá zástavba s minimální 

krytu pomocí šroubovacího 

S A29B

S A29B
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S B59B

Aplikace

Inovativní ešení

stav provozu kompresoru

Komfort

strany krytu

Spolehlivost
ozkoušené a kvalitní 
kompresorové 
jednotky
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Řada S B49, S B59B a S B60
odhlučněné dvoustupňové kompresory 
s klínovými řemeny 
Vysoce výkonné kompresorové jednotky a perfektně navržený 
odhlučňující kryt k redukci hluku a zvýšení uživatelského komfortu.
Tato řada dvoustupňových kompresorů s pohonem pomocí klínových
řemenů je dobře chráněna robustním krytem sloužícím zároveň k odhlučnění
stroje. Odhlučnění zvyšuje komfort pracovního prostředí, je příjemné k
obsluze stroje a zvyšuje současně úroveň ochrany a bezpečnosti. Použité
kompresorové jednotky jsou tradiční výrobky značky ABAC, ale v kombinaci
s krytem poskytují unikátní a inovativní řešení výroby vzduchu. 



Silná a ozkoušená technologie 

chladícího vzduchu

standardu

Snadná kontrola stavu oleje

S B59B

S B60
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Kompresory v odhlučněné skříni
odhlučněné jedno- a dvoustupňové 
kompresory s klínovými řemeny
Maximální redukce hluku za použití celokovové odhlučněné skříně 
v kombinaci se snadným použitím.
Tato řada kompresorů kombinuje nejlepší možné odhlučnění s celou řadou
řešení pro uživatelsky příjemný provoz. Široká nabídka modelů začíná na
malých strojích s příkonem motoru 1,5 kW a končí velice silnými kompresory
s motorem o příkonu 7,5 kW. 

Z A29B
motor 1,5 kW, 

Aplikace

centrální ovládací panel

Maximální komfort

panely pro redukci hluku

Flexibilita
integrovaná 
tlaková nádoba 

vybavená 
silentbloky

Snadná údržba

stroje



ovládací panel

ventilátoru (pouze u 5,5 a 7,5 kW)

Z B59
motor 4 kW, bez nádoby
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Kompresory v odhlučněné skříni na vzdušníku

odhlučněné dvoustupňové kompresory 
s klínovými řemeny
Extrémně robustní dvoustupňové pístové kompresory pro každou 
řemeslnou dílnu.
Řada odhlučněných dvoustupňových pístových kompresorů v kovovém krytu
na tlakové nádobě je další z možných konfigurací stroje a naleznete v ní 
širokou nabídku typů s příkony motorů od 3 do 7,5 kW. Všechny stroje mají 
společné znaky v maximální míře odhlučnění a uživatelsky příjemném pro-
vozu díky přehlednému ovládacímu panelu a snadnému přístupu pro údržbu 
stroje. Na vrcholu všech řešení stojí provedení vybavené navíc kondenzační 
sušičkou, které poskytuje jak dodávku, tak úpravu vzduchu a je prostě 
řešením „vše v jednom“.

Z B59
motor 4 kW, vzdušník 

Aplikace

pro maximální redukci hluku

�p�le�li����

kompre�orov�ch �ednotek

v�konná a ozkoušená technolo�ie

��ek�i�i�a

 
 kW�



Vše v jednom: integrovaná 

ventilátoru (pouze u 5,5 a 7,5kW)

Z B70 DRY
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Kompresory Vzduchotechnika s.r.o. 
Plzeňská 169, Žebrák 267 53 

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz 
E:  objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz 
T:  +420 311 532 091 
M: +420 773 489 530 
M: +420 603 432 326

Dostatek 
vzduchu pro 

každého
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