
Mobila kompressorer
MOBILAIR M 50
Med den över hela världen kända SIGMA PROFILEN

Kapacitet 5,0 m³/min

www.kaeser.com



 Modell Kapacitet

m³/min

Arbets-
tryck
bar

Fabrikat Typ Motorns 
märkeff ekt

kW

Varvtalvid 
fullast
v/min

Varvtalvid 
avlast
v/min

Bränsle-tank

l

Tjänste-
vikt
kg

Ljudeff ekt-
nivå

dB(A)*

Ljudtrycks-
nivå

dB(A)**

Trycklufts-
utlopp

 M 50 5,0 7 Kubota V1505-T 31,3 3000 2200 80 740 <98 69 2x G¾
1 x G1

*) Enligt rådets direktiv 2000/14/EG, garanterad ljudeff ektnivå – **) Mätytans ljudtrycksnivå enligt ISO 3744, (r = 10 m)

MOBILAIR M 50
Mobil skruvkompressor med SIGMA PROFIL

Kompressor 4-cylindrig dieselmotor (vattenkyld) Anläggning

Toppkapacitet 5,0 m³/min

M 50 är en byggkompressor för hög belastning. Den är tystgående och bränslesnål.
Motor och kompressorblock utgör en toppresterande och eff ektiv enhet:

• Kompressorblock med SIGMA PROFIL      för mer tryckluft med mindre energi
• eff ektiv direktdrift – optimerad kraftöverföring
• robust, vattenkyld 4-cylinders Kubota turbodieselmotor med extremt tyst gång
• låga varvtal på motor och kompressorblock – längre livslängd

Servicevänlig lättviktare

Hög kapacitet innebär inte nödvändigtvis hög vikt. M 50 är med sin viktvon på under 750 kg extremt 
lätthanterlig och lättrörlig:

• Modern ljuddämpad huv helt i stål; stabilt korrosionsskydd och
• värdebeständig tack vare förzinkning och pulverlackering
• Optimal tillgänglighet och servicevänlig
• Kompakt, minimerad tjänstevikt på mindre än 750 kg – garanterat lätthanterlig! 

Patenterad antifrostreglering – låg kondensathalt 
i tryckluften

Den patenterade antifrostregleringen som utvecklats speciellt för byggkompressorer stämmer 
automatiskt av arbetstemperaturen mot omgivningstemperaturen. De uppenbara fördelarna:

• Tryckluftshammaren skyddas mot frysning   
• Tryckluftverktygens livslängd ökas 

Full överblick – med säkerhet
Användarvänligheten hos M 50 märks tydligast på kontrollpanelen. En enda titt på den 
ger dig all nödvändig information. Så har du alltid allt under kontroll:

• Enkel handhavande med endast en kontakt
• Användarinstruktion via lättförståeliga symboler
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Tekniska data MOBILAIR M 50
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12
50

1410 2050
3120 upp till 3380

www.kaeser.com

KAESER KOMPRESSORER AB 
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