
Állandó és szabályozható fordulattal
22-37 kW 

HU

IPARI sorozat 

IE3

K-MAX
Közvetlen meghajtású 
olajbefecskendezésű
csavarkompresszorok



A Fini vállalatcsoport, több mint 60 éves tapasztalatával, az 
egyik legfontosabb nemzetközi szervezet a professzionális és 
ipari sűrített levegős szektorban.
A céget a minőség és a szakértelem összhangja jellemzi. 
A Fini vállalat nem csupán a dugattyús kompresszorok piacán 
kínál teljes termékválasztékot, hanem ezen felül az ipar sűrített 
levegős területének egyik jelentős résztvevője.
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Vállalati pro� l

MADE IN ITALY 
A Fini ipari kompresszorok teljes egészében Olaszországban készülnek. 
Erős, mindennapos igénybevételre alkalmasak és megkülönböztetett 
fontossággal szerepel a termékjellemzők között az energiatakarékosság. 

  Csavarkompresszoraink egyaránt megoldást 
kínálnak a nagy iparvállalatok, valamint a kis- és 
középvállalatok sűrített levegős ellátására. 
A gépek folyamatos, erős igénybevételre vannak 
tervezve, emellett kiemelt jelentőséggel bír az 
energiatakarékos működés, alacsony üzemeltetési 
és karbantartási költség, egyszerű beüzemelés és 
használat. 

 A komplett gyártási eljárás, a tervezéstől 
a csomagolásig, a Fini saját üzemeiben, 
Olaszországban történik. Magasan képzett 
szakembergárda végzi a gyártást és össze-
szerelést. Minden egyes gyártási folyamatot 
folyamatos ellenőrzés és monitorozás kísér, így 
garantált a kompresszorok kiváló minősége és 
páratlan megbízhatósága.  
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Innováció, minőség, szakértelem

Konstrukciós fi lozófi ánk a legmegbízhatóbb és leghatékonyabb 
műszaki megoldások kiválasztásán és kombinálásán alapul.
A kiváló minőségre való folyamatos törekvés, újszerű 
gondolkodás és a vásárlók igényeinek alapos fi gyelembevétele 
jellemzi a Fini vállalatot és termékeit.

 A műszaki és termékfejlesztésre fordított folyamatos beruházás 
lehetővé tette, hogy a Fini a megújult ipari K-MAX sorozattal 
bővítse a csavarkompresszorok palettáját: olajbefecskende-
zésű, közvetlen meghajtású csavarkompresszorok 22 és 37 
kW teljesítményben.

 A legújabb generációs robottechnika 
segítségével, automata gépsoron  
történő összeszerelés és ellenőrzés 
valamint számítógép által vezérelt 
ellenőrző és tervező szerszámok 
képezik a gyár legnagyobb beru-
házását. Ezen berendezések teszik 
lehetővé a minőségi előírásoknak 
és szabványoknak való megfelelést. 
A gyár 1996 óta UNI EN ISO 9001 
minősítéssel rendelkezik. 



Az új közvetlen meghajtású, olajbefecskendezéses K-MAX 
csavarkompresszorok alacsony energiafelhasználással és 
maximális hatékonysággal működnek. A csavarkompresszor 
termékskála - variálhatóságának köszönhetően - széles körben 
felhasználható:  tartályra szerelt vagy tartály nélküli kivitel, 
hűtveszárítóval vagy anélkül, állandó fordulatszámú (csak 7,5 
bar) vagy inverterrel szerelt modellek.

CÉLUNK: hatékonyság, költségtakarékosság és alacsonyabb 
zajterhelés 
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A K-MAX 22-08 és 22-08 ES modellekbe 
szererelt FS 130 sűrítőegység



 Közvetlen, fogaskerék nélküli erőátvitel  
A csavaregység és a motor közötti erőátvitel közvetlenül, fogaskerekek nélkül történik. Az energiaveszteség nélküli átvitel 
4%-kal jobb hatékonyságot biztosít, mint a normál ékszíjmeghajtás, ezáltal a berendezés szinte karbantartásmentes.



40
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100
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66-77
dB(A)

120
dB(A)

COMPETITORS

csak 58
dB(A)
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Miért válasszon Fini csavarkompresszort?

 Csökkennek az üzemeltetési költségei.
 Tulajdonosa lehet a legmodernebb, kompakt, robusztus,
 megbízható és csendes csavarkompresszornak.
 Folyamatos sűrített levegő ellátást biztosít.
 Növelheti üzeme sűrített levegős ellátását.
 Energiát takaríthat meg.

 Megbízhatóság
A minőség-ellenőrzés és a legjobb beszállítóktól 
rendelt alkotóelemek garantálják a hosszú 
élettartamot és karbantartási intervallumot.

     
 
A nagy volumenű sűrített levegő szállítás, a 
FINI által tervezett gépek egyik legfontosabb 
tulajdonsága. A K-Max sorozat is követi a 
tradíciót. 

 
 Kompakt kivitel
A kompakt méretnek köszönhetően a gép 
a munkaterülethez közel beüzemelhető.

A csavaregységek, inverterek és vezérlők 
2 ÉV GARANCIÁT élveznek.

csak 58

         Energiamegtakarítás
   A minőségi összetevők, a hatékony csavar-
egység és a prémium hatékonyságú IE3 elektromo-
tor kombinációjának köszönhető az alacsony elektro-
mos fogyasztás, így jelentős az energiamegtakarítás.  

   Plug&Play
A K-MAX csavarkompresszorok 100%-a gyárilag 
tesztelt, beüzemelésre és azonnali használatra kész ál-
lapotban kerülnek szállításra.

         Alacsony zajszint
A K-MAX kompresszorok meglehetősen csendesek. 
A rendkívül hatékony hangszigetelő anyagoknak 
köszönhetően bármilyen munkahelyen használhatók.

Hatékonyság

AIR-END

YEARS YEARS YEARS



 K-MAX 22-08

 K-MAX 38-08
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37 kW

Rendelhető kivitel:
- alaplap kivitelű kompresszor
- kompresszor + hűtveszárító
- állandó és szabályozható fordulatszám

Csavaregység:
FS 260 (állandó fordulatszám és szabályozható 
               fordulatszám 7.5 bar)
FS 190 (szabályozható fordulatszám, 10-13 bar)

Vezérlő:
ETIV

22 kW

Rendelhető kivitel:
- alaplap kivitelű kompresszor
- kompresszor + hűtveszárító
- állandó és szabályozható fordulatszám

Csavaregység:
FS 100 (szabályozható fordulatszám)                                         
FS 130 (állandó fordulatszám, 7.5 bar)       

Vezérlő:
ETIV

K-Max 22 K-Max 38

K-MAX 22 - 38 kW:  kompakt kivitel, nagy teljesítmény



K-MAX 22 - 38  22 - 37 kW           MŰSZAKI ADATOK

Kód Típus
  Sűrített levegő szállítás 

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

ÁLLANDÓ FORDULATSZÁMÚ KIVITEL

V60DR92FNM060 K-MAX 22-08 22 30 3600 216 127 7.5 109 58 1-1/4" 430 195 133 x 80 x 136

V60DU92FNM060 K-MAX 38-08 37 50 6600 396 233 7.5 109 70 1-1/2" 920 418 159 x 95 x 156

ÁLLANDÓ FORDULATSZÁMÚ KIVITEL HŰTVESZÁRÍTÓVAL SZERELVE

V60DR92FNM160 K-MAX 22-08 ES 22 30 3600 216 127 7.5 109 58 1-1/4" 480 218 167 x 80 x 136

V60DU92FNM160 K-MAX 38-08 ES 37 50 6600 396 233 7.5 109 70 1-1/2" 1000 455 191 x 95 x 156

SZABÁLYOZHATÓ FORDULATSZÁMÚ KIVITEL

V60DR97FNM060 K-MAX 22-08 VS 22 30 3600 / 1170 216 / 68 127 / 40 7.5 109 62 1-1/4" 445 202 133 x 80 x 136

V60DS97FNM060 K-MAX 22-10 VS 22 30 3010 / 1170 181 / 70 106 / 41 10 145 60 1-1/4" 445 202 133 x 80 x 136

V60DT97FNM060 K-MAX 22-13 VS 22 30 2560 / 965 155 / 58 91 / 34 13 188 60 1-1/4" 445 202 133 x 80 x 136

V60DU97FNM060 K-MAX 38-08 VS 37 50 6600 / 2680 396 / 161 233 / 95 7.5 109 70 1-1/2" 960 436 159 x 95 x 156

V60DV97FNM060 K-MAX 38-10 VS 37 50 5400 / 1715 324 / 103 191 / 61 10 145 69 1-1/2" 880 400 159 x 95 x 156

V60DW97FNM060 K-MAX 38-13 VS 37 50 4520 / 1705 272 / 102 160 / 60 13 188 66 1-1/2" 880 400 159 x 95 x 156

SZABÁLYOZHATÓ FORDULATSZÁMÚ KIVITEL HŰTVESZÁRÍTÓVAL SZERELVE

V60DR97FNM160 K-MAX 22-08 ES VS 22 30 3600 / 1170 216 / 68 127 / 40 7.5 109 62 1-1/4" 495 225 133 x 80 x 136

V60DS97FNM160 K-MAX 22-10 ES VS 22 30 3010 / 1170 181 / 70 106 / 41 10 145 60 1-1/4" 495 225 133 x 80 x 136

V60DT97FNM160 K-MAX 22-13 ES VS 22 30 2560 / 965 155 / 58 91 / 34 13 188 60 1-1/4" 495 225 133 x 80 x 136

V60DU97FNM160 K-MAX 38-08 ES VS 37 50 6600 / 2680 396 / 161 233 / 95 7.5 109 70 1-1/2" 1040 473 159 x 95 x 156

V60DV97FNM160 K-MAX 38-10 ES VS 37 50 5400 / 1715 324 / 103 191 / 61 10 145 69 1-1/2" 960 436 159 x 95 x 156

V60DW97FNM160 K-MAX 38-13 ES VS 37 50 4520 / 1705 272 / 102 160 / 60 13 188 66 1-1/2" 960 436 159 x 95 x 156

 K-MAX 22-08 ES

 K-MAX 38-10 VS
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Rendelhető kivitel:
- alaplap kivitelű kompresszor
- kompresszor + hűtveszárító
- állandó és szabályozható fordulatszám

Csavaregység:
FS 260 (állandó fordulatszám és szabályozható 
               fordulatszám 7.5 bar)
FS 190 (szabályozható fordulatszám, 10-13 bar)

Vezérlő:
ETIV

Szabad levegő szállítás ISO 1217 C függelék szerint 7.5 - 9.5 - 12.5 bar kimeneti nyomáson.  ± 3 dB (A)  PNEUROP/CAGI PN-NTC 2.3. norma szerint.

 Szárítóegység
A K-MAX csavarkompresszorok hűtveszárítóval is rendelhetők (“ES” kivitel).
A hűtveszárító biztosítja a minőségi, tiszta és száraz sűrített levegő ellátást.

Kiváló eredményeket ér el kedvezőtlen környezeti feltételek és magas 
bemeneti hőmérséklet esetén is.
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ETIV:  Továbbfejlesztett elektronikus vezérlő

A K-MAX csavarkompresszorokon üzemelő ETIV vezérlő segítségével tökéletesen követhető és szabályozható a 
kompresszor működése és elvégezhető a gép komplett programozása.

SMS berendezés  Service Management System
Az SMS rendszer az ETIV vezérlővel szerelt csavarkompresszorok távvezérlését és karbantartás előrejelzését teszi 
lehetővé. A berendezés automatikusan e-mail üzenetet küld (maximum 3 cím adható meg a beállítás során) az 
előzetesen beállított időintervallumban a gép állapotáról (minden órában, minden nap, minden héten) és a 
riasztásokról. Ennek segítségével könnyedén megtervezheti a rutin karbantartásokat és időben értesítést kap a sürgős 
beavatkozások szükségességéről. Bármilyen eszközről (táblagép, okostelefon, PC, laptop) egy weboldalon keresztül 
vezérelheti a kompresszort, amennyiben ugyanarra az internethálózatra csatlakozik, mint az SMS berendezés. 

Váratlan és tervezett karbantartások: 
  automatikus e-mail üzenet riasztás esetén, 
  automatikus e-mail óránként/naponta/hetente. 

Kompresszor távvezérlés: 
  különböző menüszintek elérése (felhaszn., szerviz), 
  kompresszor állapotának online ellenőrzése, 
  ki- és bekapcsolás végrehajtása, 
  nincs szükség software installálására. 

 különböző menüszintek elérése (felhaszn., szerviz), 

A K-MAX csavarkompresszorokon üzemelő ETIV vezérlő segítségével tökéletesen követhető és szabályozható a 
kompresszor működése és elvégezhető a gép komplett programozása.

Vezérlő multifunkcionális, hátsó megvilágítású LCD grafi kus 
kijelzővel, legördülő típusú menüvel.
A főképernyő kijelzései:
 üzemi nyomás (üresjárat/termelés);
 olajhőmérséklet;
 kompresszor állapota (készenlét, üresjárat, termelés);
 ventilátor állapota (ki/be);
 dátum, idő;
 karbantartásig hátralevő órák száma;
 inverterhasználat százalékosan.

 Akár négy kompresszor egyidejű vagy váltott 
ütemű vezérlésére alkalmas.  

 Szabályozza a munkaterület sűrített levegő 
ellátását, kiegyenlíti a kompresszorok terheléses 
óráinak számát a kompresszoronként beállított 
nyomásérték dinamikus változtatásával.



ENERGIAKÖLTSÉGEK

VÁLLALATI KÖLTSÉGEK

13%

15%

20%

52%
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Energiamegtak.
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Szabályozható fordulatszám

Napjainkban az energiafogyasztás csökkentés 
globális kihívássá vált. Az elektromos fogyasztás 
mérséklése és az értékes energiaforrások megóvása 
társadalmunk jelenleg egyik legégetőbb feladata.
A K-MAX sorozat 22 és 37 kW  teljesítményű csavarkompresszorai 
fordulatszám szabályozós kivitelben is rendelhetők, így 
a magas teljesítmény energia megtakarítással párosul.

Az alábbi grafi kon a sebességszabályzóval ellátott 
kompresszorok általános használata során jelentkező 
jelentős mértékű energiamegtakarítást mutatja.

Egy frekvencia inverter képes dinamikusan szabályozni az 
elektromotor feszültség/frekvencia/áramerősség értékeit, így 
a kompresszor teljesítményét a rendszer pillanatnyi sűrített 
levegő igényéhez igazítja.

Használata több előnnyel is jár:
 a motor teljesítményének folyamatos szabályozása és a

a sűrített levegő termelés, szigorúan a fellépő igény szerint 
történik;

 a sűrített levegős kimenet aktuális kapacitása 40% és 100% 
kihasználtság között van;

 állandó és pontos sűrített levegő nyomás szabályozás;
 az energiafogyasztás a termelt sűrített levegő mennyiséggel 

arányos.



Egy életre tervezve

1010
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Zaj és hőmérséklet kontrol alatt

 Újszerű hűtési rendszer
Az egyik legmodernebb hűtőrendszer a saját területén. A termosztát vezérelt centrifugál 
ventilátor a teljes kompresszor hőmérsékletét - bizonyos tartományban - állandó szinten tartja. 
Így kiküszöbölhetők a nagy hőmérséklet kiugrások, amelyek veszélyt jelentenek a kompresszor 
megfelelő működésére. A ventilátor működése a túlméretezett olajhűtő hatékonyságával van 
kombinálva, ennek köszönhetően a gép különböző klimatikus viszonyok között is megállja a helyét. 
A „zajmentes”, labirintus effektus elvén működő ventilátor és a kiváló minőségű hangszigetelő 
anyagok felhasználása révén a csavarkompresszor zajszintje az egyik legalacsonyabb ezen a 
területen.

 Hatékony IE3 
elektromotorok

A "prémium hatékonyságú" 
IE3 elektromotor és a hatékony 
sűrítőegység kombinációjának 
köszönhető az alacsony elektro-
mos fogyasztás, így jelentős az 
energiamegtakarítás.  

 Szívószelep 
A kompresszor működésé-
nek szabályozásával 
garantálja az üresjárat alatti 
minimális nyomásértéket 
és maximális energia-
megtakarítást induláskor.

 Menetes, fémházas 
szűrők
A becsavarható típusú 
olajszűrők és szeparátor-
szűrők maximális haté-
konyságot és egyszerű 
karbantartást biztosítanak.

 Könnyen szállítható
A könnyen eltávolítható alsó 
panelnek köszönhetően a 
gép egyszerűen mozgatható 
villástargoncával vagy kézi 
raklapemelővel.
Beüzemeléskor kerüljön 
vissza a panel, mivel 
jelentősen csökkenti a gép 
zajszintjét és esztétikusabbá 
teszi azt. 

 Előszűrő panel
A kabin előszűrő paneljei 
megakadályozzák, hogy 
por kerüljön a kabinba, 
ennek köszönhetően nő az 
alkotóelemek élettartama 
és csökken a működési- 
hőmérséklet.

 Nagyteljesítményű 
sűrítőegység
A sűrítő speciális kivitele 
kiváló teljesítményt 
biztosít.
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HRS  Hővisszanyerő rendszer

A HRS rendszer  minden 
olajbefecskendezéses 
csavarkompresszornál 
használható.

  Olaj-víz hőcserélő

  Vízpumpa

A HRS rendszer a csavarkompresszor működése közben keletkező hőmennyiséget nyeri 
vissza vízmelegítéshez.

A sűrített levegő előállításához használt energia nagy része hővé alakul át, ennek az energiamennyiségnek 
90%-a újrahasznosítható!
A felhasznált energia 75%-a a kenő- és a hűtőhálózatban jelenik meg és hőforrásként használható, a 
fennmaradó 15% a sűrített levegőben található. A rendszer lehetővé teszi a sűrített levegő előállítás mellett a 
hőenergia visszanyerését.

KOMPRESSZIÓS HŐ

Levegőben maradó hőmennyiség

Sugárzási hőveszteség

Levegő hűtőből távozó hőmenny.

Olajhűtőből távozó hőmennyiség

Elektromotor által sugárzott 

hőmennyiség

4%

2%

13%

72%

9%
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Spóroljon vállalatának!

Zuhany

HRS 
hővisszanyerő 
rendszer

Kompresszor

Fűtőhálózat vagy ipari 
vízhálózat

Melegvíz tároló

A visszanyert hő mennyisége a kompresszor méretén és az energiahordozón (elektromosság, gáz, fűtőolaj) múlik, 
de a beruházási haszon a 11kW teljesítményű kompresszoroktól mutatkozik meg. A jelenlegi energiaárakat 
fi gyelembe véve a hővisszanyerő rendszer megtérülési ideje 6 hónap és 2 év között van (lemezes hőcserélő 
fűtésrendszerhez történő használata esetén). 
A hővisszanyerő egy remek lehetőség a sűrített levegős rendszer hatékonyságának a növelésére. 
Energiamegtakarítás szempontjából háromszor hatékonyabb, mint az inverterrel szerelt kompresszorok és 
hússzor hatékonyabb, mint az IE3 motor vagy permanens mágneses motorok használata.
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Optimalizált vezérlés a kompresszorházban
Sok sűrített levegős állomáson több különböző csavarkompresszor 
található:  az EasyX4 egy heti programozáson alapuló vezérlő, 
amely maximum 4 csavarkompresszort konfi gurál az aktuális 
sűrített levegő igény alapján.
EasyX4: a legegyszerűbb módszer a maximum 4 egységes 
komplex kompresszorrendszer vezérlésére (� x vagy 
fordulatszám szabályozós kivitel).
A programozás intuitív: elég beállítani 4 nyomástartományt 
(ha 4 berendezés van csatlakoztatva) aztán meghatározni, 
hogy a teljes kompresszorrendszer mikor induljon és álljon le, 
továbbá megjelölni, hogy melyik kompresszor milyen nyomás-
tartományban dolgozzon.

Három programozási szint: 
 KÉZI: a kompresszorok egy megadott üzemi nyomásértékhez vannak igazítva;
 AUTOMATA: programozott időintervallum lejárta után cseréli a nyomástartományt;
 CSOPORTOS PROGRAMOZÁS: újabb kompresszor itt adható hozzá a csoporthoz.

1 2 3 4

EasyX4 vezérlő
code #405531604 
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Long Life Kit  a kompresszorok tervezett karbantartásához

RotEnergy szintetikus kenőanyagok

 Az eredeti FSN alkatrészek szakképzett mérnökgárda által szigorúan 
válogatott, ellenőrzött és tesztelt termékek. Használatuk biztosítja 
a csavarkompresszor hosszú élettartamát, hatékony működését. 
A termékek raktározása a Zola Predosában (Bologna – Olaszország) 
található „LOGIMAT” centralizált, automatizált, 10.000 négyzetméter 
alapterületű raktárban történik.

 Magyarországon az alkatrészellátást a Fini Nuair S.p.A.  hivatalos 
képvisete, a BETTA KFT látja el. 

 Az FSN Long Life Kit használata megnöveli a karbantartások 
közötti intervallumot, csökkenti a szervizköltségeket és garantálja a 
csavarkompresszor maximális hatékonyságát.

 

 Az FSN kenőanyagok speciálisan 
csavarkompresszorokhoz lettek tervezve.  
Használatával gyorsabb a víz kiválasztódása, 
csökken a súrlódás, növekszik az 
energiamegtakarítás, hosszabbá válnak a 
karbantartási intervallumok, kiváló a csapágyak 
kenése és kiváló korrózióvédelmet biztosít.

 A RotEnergyFood kenőolaj speciálisan 
élelmiszeripar területén használható kenőanyag, 
megfelel az adott terület minőségi szabványainak.

+20%  Karbantartási intervallumok eredeti 
  alkatrészek esetén

2000 óra
(vagy évente)

4000 óra
(vagy évente)

12000 óra

1 levegőszűrő betét

KIT B KIT E

K-MAX  22 - 37 kW
1 levegőszűrő betét
1 olajszűrő betét
1 szeparátorszűrő betét (22 kW)  -  2 szeparátorszűrő betét (37 kW)
1 olajellenőrző szelep (22 kW)  -  2 olajellenőrző szelep (37 kW)
1 előszűrő

1 x 4000 órás KIT
1 szolenoid szelep

  K-MAX VS  22 - 37 kW 1 levegőszűrő betét 1 x 4000 órás KIT
1  elektromos kabin előszűrő

1 x 4000 órás VS KIT
1 szolenoid szelep

  Kérjük, cserélje az olajat a jelzett intervallumokban, de legalább évente egyszer. Használjon RotEnergyPLUS olajat. (Long Life Kit nem tartalmazza).

#600000018  RotEnergyPlus 46 cSt - 1 x 3.25 kg (3.75 l) fl akon

#600000009  RotEnergyPlus 46 cSt - 4 x 3.25 kg (3.75 l) fl akon

#600000007  RotEnergyPlus 46 cSt - 1 x 16 kg (18.5 l) fl akon

#600000012  RotEnergyPlus 46 cSt - 1 x 175 kg (210 l) hordó

#600000014  RotEnergyFood 46 cSt -4 x 3.25 kg (3.75 l) fl akon

#600000016  RotEnergyFood 46 cSt - 1 x 16 kg (18.5 l) fl akon

#600000017  RotEnergyFood 46 cSt - 1 x 180 kg (207 l) hordó

 Műszaki kérdésekben és alkatrészrendelés esetén szervizszolgálatunk  
készséggel áll rendelkezésére.
Tel.: +36-74-529-002
Fax: +36-74-529-001
E-mail: szerviz@betta.hu

 Nyitvatartás: 
Hétfőtől csütörtökig: 8.00 - 17.00
Pénteken: 8.00 - 14.30

www.betta.hu
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FINI NUAIR S.p.A.
Registered office 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
E-mail: info@finicompressors.it 
www.finicompressors.com

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

Amennyiben más típusra lenne szüksége, kérje aktuális katalógusunkat.

1,
00

0 
- 1

0/
20

16
 - 

99
90

05
8 


