
MSC 30 - 45
MSD 55 - 75 

s pohonem přes klínové řemeny

RMC 30 - 45
RMD 55 - 75
RME 75 - 110

s pohonem pomocí spojky

Olejem mazané šroubové kompresory 

s pevnou nebo proměnnou rychlostí
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MSC/MSD • Pohon klínovými řemeny
RMC/RMD/RME • Pohon pomocí spojky

Stlačený vzduch řídí Vaši firmu. Klíčovým okamžikem je pro Vás výběr správného kompresoru. Výběr z našich řad 
olejem mazaných šroubových kompresorů MSC / MSD a RMC / RMD / RME je pro zákazníka vždy perfektní volbou. 
Naše stroje dodají vždy perfektně čistý vzduch a užijete si silného výkonu s vysokou efektivitou.

i

Uživatelské benefity
Jednoduchá instalace
- kompaktní řešení (vše v jednom stroji)
- inovativní design
- plná ochrana pro transport
- přístup ze 2 stran 
 pro vysokozdvižný vozík 
 a z jedné strany pro paletový 
 vozík
- není třeba speciální podlahy

Solidní kvalita
- ověřené a prvotřídní komponenty
- vysoce kvalitní klínové řemeny s dlouhou  
 životností
- vysoce spolehlivý napínací systém
 řemenů pro excelentní výkon
- separátní olejový a vzduchový chladič,
 méně teplotních šoků a delší životnost
- perfektní filtrace a chlazení
- ochrana proti přetížení
- plně automatické řízení
- vysoce kvalitní a robustní motor

Jednoduchá údržba a snadný přístup
- všechny servisní komponenty jsou
 umístěny z přední části stroje pro
 excelentní přístup
- extrémně snadný servis a čištění
- usnadnění přístupu k chladiči
- vnější olejoznak z čelní strany separační 
 nádoby
- lehká a rychlá výměna díky servisním
 dveřím
- servis a čistění je práce pro jednoho
 technika

Úspory nákladů
- méně nákladů na opravy
- nižší náklady na údržbu
- nižší spotřeba energie
- optimální efektivita, mazání a chlazení
- vylepšené řízení pro lepší energetickou 
 efektivitu

Bezpečnost
- nouzový stop
- ochranná mříž
- separátní panel řemenice
- uzavřená skříň frekvenčního měniče

Řady kompresorů MARK - MSC-MSD a RMC-RMD-RME poskytují široký výběr ze 
strojů s příkonem 30-110 kW a volbu mezi pohonem s klínovými řemeny či ko-
axiální spojkou, mezi řízením typů on-off či s proměnlivou rychlostí (IVR) díky 
frekvenčnímu měniči. Náklady na energii a Vaše specifické požadavky budou 
vždy splněny přesně pro Vaši aplikaci. S kterýmkoliv modelem z nabídky MARK 
získáte vysoký standard díky použitým kvalitním dílům, garantovaný výkon stro-
je a technické řešení pro co nejsnazší a co nejméně problémový provoz.

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 startuje a přepíná chod do zátěže.

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

Technická data

Rozměry
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Chytré řešení ve standardní průmyslové kvalitě
pro bezproblémový provoz a snadnou údržbu

MSC 30 - 45, MSD 55 - 75

Varianty strojů

i
Kompresory s pohonem pomocí 
klínových řemenů mají integrován 
řemenový systém poháněný 
elektromotorem s pevnou rychlostí 
otáček. Výběrem tohoto typu
pohonu získáte:

• snadnou údržbu
• jednoduchou instalaci
• uživatelsky příjemný provoz
• standard v průmyslovém využití

1. filtrační panel
2. nouzový stop
3. řídící jednotka
4. vzduchový filtr
5. olejový chladič

6. vzduchový chladič
7. rozvaděč
8. frekvenční měnič
9. separační nádoba oleje
10. axiální ventilátor

11. šroubový blok
12. motor
13. řemenový pohonný systém
14. klínové řemeny

„Kompresory MSC/MSD/
RMC/RMD/RME jsou 
nabízeny v tolika 
variantách, že uspokojí 
všechny potřeby
zákazníků“.

„Údržba je práce 
pro jednoho člověka. 
A stojí méně.“

„Pokročilá konstrukce,
silné a efektivní stroje, 
robustní a spolehlivé 
řešení“.

„Díky unifikaci dílů 
u výrobce skrze všechny 
nabízené řady jsou 
dodávky dílů velice 
dostupné a je snížen čas 
na případné opravy“.

Součásti stroje

KLÍNOVÉ

REMENY
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Energeticky efektivní stroje s perfektním výkonem

RMC 30 - 45, RMD 55 - 75, RME 75 - 110

Varianty strojů

i

i

Kompresory s pohonem přes koaxiální spojku jsou 
nabízeny ve verzích s konstantní či proměnnou rychlostí 
otáček. Toto řešení maximálně snižuje náklady na provoz 
stroje a je nejvíce ekonomické pro levnou výrobu vzduchu. 
Díky použití spojky získáte:

• vyšší výkon a nižší spotřebu energie
• nižší náklady na údržbu
• žádné ztráty při hnacím přenosu energie
• žádné řešení napínání řemenů

Součásti stroje

KOAXIÁLNÍ

SPOJKA

1. filtrační panel
2. nouzový stop
3. řídící jednotka
4. olejový chladič
5. vzduchový chladič

6. rozvaděč
7. frekvenční měnič
8. integrovaná sušička
9. separační nádoba oleje
10. axiální ventilátor

11. šroubový blok
12. motor
13. vzduchový filtr

Energetický audit
Frekvenčně řízené stroje nabízí potenciál značných úspor a velice energeticky efektivní instalace 
s typickou návratností investice v časovém horizontu 1-2 roky. Abychom pomohli rozhodnout se 
mezi strojem s řízením on-off či pomocí frekvenčního měniče, vytvořil MARK kalkulační nástroj 
Energy Cutter, který snadno spočítá a vizualizuje roční úspory, které mohou být dosaženy s tech-
nologií IVR. Kromě nástroje Energy Cutter nabízí MARK rovněž provedení energetického auditu 
pomocí měření a rozboru spotřebovaného vzduchu ve Vašem provozu a napomáhá Vašemu 
rozhodnutí pro správný stroj.
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PŘEVOD POMOCÍ SPOJKY - Pevná a proměnná rychlost
Technická data

Rozměry
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CHYTRÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Bezproblémový výkon, který hledáte

Snadný provoz, řízení stroje vždy 
pod kontrolou

Snadné otevření stroje podle 
Vašich potřeb

Jednoduchá údržba

i

i

i

i

• kvalitní šroubový blok pro lepší spolehlivost
• zvýšený výkon FAD a nižší spotřeba energie
• filtrační panel ve standardu pro prodloužení servisních intervalů

Jednotka ES4000 Standard
pro řady MSC / MSD
a RMC / RMD / RME
• inteligentní řízení chodu 
 naprázdno
• konstantní sledování 
 úrovně tlaku
• automatický restart 
 po výpadku napětí

Jednotka ES4000 Advanced
pro řady MSC / MSD IVR
a RMC /RMD / RME IVR
• stejné funkce jako ES4000
 Standard
• široký výběr časových pásem
• inteligentní centrální řízení

• inteligentní otevírací mechanismus: všechny dveře mají závěsy 
 a lze je použít jako dveře i jako panely
• panely jsou optimální pro limitovaný prostor v kompresorovně, 
 zatímco funkce dveří je velice uživatelsky příjemná pro přístup do stroje

• separátní vzduchový a olejový chladič pro snížení teplotního 
 napětí a prodlužující životnost chladiče
• vodící lišty pro zasunutí chladiče činí z údržby práci 
 pro jednoho technika
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Olejem mazané šroubové
kompresory s pohonem pomocí
klínových řemenů nebo spojky

Typové řady MSC / MSD / RMC /
RMD / RME

• 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
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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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