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CUBE SD
Hangszigetelt csavarkompresszorok

Fő jellemzők

        
              63 dB(A)

Megbízható közvetlen meghajtás 
A csavaregység és a motor közötti erőátvitel közvetlenül, fogaskerekek nélkül történik. 
A ROTAR CUBE SD sorozat csavarkompresszorai folyamatos használatra és erős 
igénybevételre készültek. A gép tervezése során nem csupán az energiafogyasztásra 
helyeztek hangsúlyt, hanem lényeges szempont a beüzemelési, üzemeltetési
és karbantartási költségek csökkentése is.
A CUBE SD termékskála egyedülálló a sűrített levegős piacon, mivel a burkolatba integrált 
hűtveszárító nem változtat a gép méretén és megjelenésén. 

Kompakt és csendes  
A 4,5 - 7,5 kW teljesítményű és 63-68 dB(A) zajszintű ROTAR CUBE SD modellek
rendelhetőek hűtveszárítóval vagy anélkül, illetve tartály nélküli vagy tartályra szerelt 
kivitelben.

Hűtőrendszer
Egy tengelyirányú ventilátor garantálja, hogy megfelelő mennyiségű levegő áramoljon át a 
túlméretezett hőcserélőn. A ventilátor működését az ETMII vezérlő, a sűrítőegység aktuális 
hőmérséklet alapján szabályozza. Minden levegő és olajtömlő hőálló gumiból készül.

Megfelelő üzemi nyomás
A transzduktor pontos és állandó működést biztosít. Lehetővé teszi a vezérlőegységről 
tör ténő üzemi nyomás módosítását,  mindenféle mechanikus beavatkozás 
nélkül. Az aktuális nyomásérték és hőmérséklet mindig leolvasható a vezérlőn.

Egyszerű karbantartás
A rutin karbantartások 
alkalmával a belső 
alkatrészek könnyen és 
gyorsan hozzáférhetők.

Egy tengelyirányú ventilátor garantálja, hogy megfelelő mennyiségű levegő áramoljon át a 
túlméretezett hőcserélőn. A ventilátor működését az ETMII vezérlő, a sűrítőegység aktuális 
hőmérséklet alapján szabályozza. Minden levegő és olajtömlő hőálló gumiból készül.

A transzduktor pontos és állandó működést biztosít. Lehetővé teszi a vezérlőegységről 
tör ténő üzemi nyomás módosítását,  mindenféle mechanikus beavatkozás 
nélkül. Az aktuális nyomásérték és hőmérséklet mindig leolvasható a vezérlőn.
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TELJESÍTMÉNY: 4 - 5.5 - 7.5 kW
MAX. ÜZEMI NYOMÁS: 10 bar

        
              63 dB(A)

Alacsony zajszint
A CUBE SD kompresszorok meglehetősen csendesen 
üzemelnek. A rendkívül hatékony hangszigetelő 
anyagoknak köszönhetően bármilyen munkahelyen 
használhatók.

Rendelhető kivitel:
- alaplapra szerelt kivitel
- kompresszor + légtartály
- kompresszor + légtartály 
  + hűtveszárító
 (270 vagy 500 literes légtartállyal)

csak

MADE IN ITALY
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Menetes, fémházas szűrők
Az egyszerűen cserélhető szűrők gyors karbantartást és hosszabb szerviz intervallumot 
biztosítanak.

Olajszeparátor tartály 
Megfelel a CE 87/404 normának és kitűnő olaj-levegő előszeparálást biztosít, javítja 
ezzel az olajszeparátor szűrő hatékonyságát.

Erőátvitel
A csavaregység és a motor közötti erőátvitel közvetlenül, fogaskerekek nélkül történik. 
Optimális hatékonyság és maximális megbízhatóság. Egy megfelelő sűrítőegység 
a termékskála bármely kompresszorába építve, bármely nyomástartományban 
maximális teljesítményt képes nyújtani. A kis méretű sűrítő-motor csatlakozó-
rendszernek köszönhetően a gép meg tudja őrizni kompakt méretét.

Beépített hűtveszárító
A ROTAR CUBE SD sorozat „ES”, azaz beépített hűtveszárítós  kivitelben is rendelhető. 
A gép működésre kész állapotban kerül értékesítésre. A hűtveszárító biztosítja a 
minőségi, tiszta és száraz sűrített levegő ellátást, amely alapvetően befolyásolja a 
végtermék minőségét. A szárítón vezérlőpanel és időzített kondenzátum leeresztő 
található. 

CUBE SD

Fő alkotóelemek

Hangszigetelt csavarkompresszorok

Regulátor
Az IR10 regulátor gyártása és ellenőrzése a FINI üzemeiben történik.

Kondenzátum leeresztő golyóscsap
A tartályra szerelt kivitelű gépeknél a golyóscsap könnyíti meg a kondenzátum 
leeresztését.

Könnyen szállítható
A tartály hegesztett lábainak köszönhetően a gép egyszerűen mozgatható 
villástargoncával vagy kézi raklapemelővel.
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FS26TFC
Nagyteljesítményű 
csavaregység
A komplett sűrítőegység tervezése, 
gyártása és tesztelése a Fini olaszországi 
üzemeiben történik:  a sűrítő speciális 
kivitele kiváló teljesítményt, alacsony 
üzemi hőmérsékletet és kisebb 
energiafogyasztást garantál.

Fő alkotóelemek

Négyfunkciós karbantartásszámláló: levegőszűrő, olaj, 
olajszűrő, olajszeparátor.

- Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén.
- Hűtőventillátor hőfokbeállítás.
- Kompresszor táv-indítás beállítás.
- Beépített fázis szekvencia relé.

ETMII: továbbfejlesztett vezérlőegység
Vezérlő multifunkcionális, hátsó megvilágítású kijelzővel, 
alfanumerikus típusú menüvel. 

A főképernyő kijelzései:
- üzemi nyomás (üresjárat/termelés);
- olajhőmérséklet;
- összes üzemóraszám;
- terheléses üzemórák száma;
- kompresszor állapot led (készenlét,
   üresjárat, termelés);
- karbantartásig hátralevő órák száma.
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Kód l Típus
* 

AIR **

kW HP l/perc m3/h c.f.m. bar psi dB(A) BSP L x D x H (cm) kg Lbs

ALAPLAP KIVITEL

V51PD92FNM043 – CUBE SD 510  4 5.5 460 27.6 16.2 10 145 63 1/2" 65 x 58 x 80 101 223

V51PE92FNM043 – CUBE SD 710  5.5 7.5 705 42.3 24.9 10 145 68 1/2" 65 x 58 x 80 103 227

V51PO92FNM043 – CUBE SD 1010  7.5 10 1050 63 37.1 10 145 67 1/2" 65 x 58 x 80 113 249

TARTÁLYRA SZERELT KIVITEL

V91PD92FNM001 270 CUBE SD 510-270F 4 5.5 460 27.6 16.2 10 145 63 1/2" 120 x 60 x 150 185 408

V91PE92FNM001 270 CUBE SD 710-270F  5.5 7.5 705 42.3 24.9 10 145 68 1/2" 120 x 60 x 150 187 412

V91PO92FNM001 270 CUBE SD 1010-270F 7.5 10 1050 63 37.1 10 145 67 1/2" 120 x 60 x 150 197 434

V83PO92FNM001 500 CUBE SD 1010-500F 7.5 10 1050 63 37.1 10 145 67 1/2" 200 x 60 x 150 229 505

TARTÁLYRA SZERELT KIVITEL HŰTVESZÁRÍTÓVAL

V91PE92FNM101 270 CUBE SD 710-270F ES  5.5 7.5 705 42.3 24.9 10 145 68 1/2" 120 x 60 x 150 211 465

V91PO92FNM101 270 CUBE SD 1010-270F ES 7.5 10 1050 63 37.1 10 145 67 1/2" 120 x 60 x 150 220 485

V83PO92FNM101 500 CUBE SD 1010-500F ES 7.5 10 1050 63 37.1 10 145 67 1/2" 200 x 60 x 150 279 615

Opcionális
#448417000 Hűtveszárító

CUBE SD
Hangszigetelt csavarkompresszorok

Műszaki adatok
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Long Life Kit
Az eredeti FSN alkatrészek szakképzett mérnökgárda által szigorúan válogatott, ellenőrzött 
és tesztelt termékek. Használatuk megnöveli a karbantartások közötti intervallumot, 
csökkenti a szervizköltségeket és garantálja a csavarkompresszor maximális hatékonyságát.

A magyarországi alkatrészellátást a Fini hivatalos képviselete, a BETTA KFT látja el.

1.000 óra 2.000 óra *
(vagy évente)

4.000 óra
(vagy évente)

12.000 óra 24.000 óra

- 1 levegőszűrő betét - 2 levegőszűrő betét

- 1 olajszűrő betét

- 1 x 2.000 órás klt.

- 1 szeparátorszűrő betét

- 1 olajellenőrző szelep

- 1 regulátor klt.

- 1 x 4.000 órás klt.

- 1 minimumnyomás szelep

- 1 szolenoid szelep

- 1 motor csapágy

- 3 cső

- 1 x 12.000 órás klt.

- 1 csavaregység 

CUBE SD 5

#017092000 #260KTA620 #260KTB620

#260KTC620 #260KTD620

CUBE SD 1010 #260KTC625 #260KTD625

CUBE SD 710 #260KTC620 #260KTD720

CUBE SD 1010 ES #260KTC725 #260KTD825

CUBE SD 710 ES #260KTC720 #260KTD920

        * Kérjük, cseréljen olajat 2.000 üzemóránként vagy évente. Használjon RotEnergyPLUS olajat.
1 x #600000018  (RotEnergyPlus 46 cSt - 3.25 kg/3.75 l)
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FINI NUAIR S.p.A.
Registered offi  ce and Headquarter: 
Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) - Italy
Production plant: 
Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy
Tel.: +39 011 9233000 - Fax: +39 011 9241138
info@fi nicompressors.it 
www.fi nicompressors.com

BETTA KFT.
7100 Szekszárd, Páskum u. 3.
Tel.: +36-74-529-000
Fax: +36-74-529-001
betta@betta.hu
www.betta.hu

Amennyiben más típusra lenne szüksége, kérje aktuális katalógusunkat.


