
 
COMPRESOR DE AER  PROFESIONAL 

 

MK 103 - 200 -4 
 
PREZENTARE PRODUS 

 MK 103-200-4 este un compresor de aer profesional, cu două pistoane, într-o treaptă de compresie, 

acţionat prin curea de un motor electric trifazat prevăzut cu protecţie termică. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE

 - tensiune alimentare   V/3Ph 400±10%/50Hz; 

 - capacitatea buteliei    l  200;  

 - putere motor    kW  3;  

 - debit aer aspirat    l/min  395;  

 - debit aer refulat (la 10 bar)  l/min  247;  

 - presiune max.     bar  10; 

 - numărpistoane      2; 

 - număr trepte compresie    1; 

 - turaţia grupului compresor  rpm  1375; 

 - nivel zgomot     dB  79; 

 - dimensiuni    cm  151x55x941; 

 - greutate     kg  91; 

  
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 

 MK 103-200-4 este un compresor profesional, cu două pistoane, acţionat prin curea de un motor 

electric trifazat, prevăzut cu protecţie termică;  

  - placă portsupapă din duraluminiu; 

  - aripioare de răcire a cilindrului şi a capacului chiulasei, de construcţie specială; 

  - tub colector cu aripioare de răcire a aerului ce intră în rezervor; 

  - ventilaţie forţată cu debit mare, deflector aer cu randament ridicat; 

  - nivel redus de zgomot datorat noului model de filtru; 

  - ungere îmbunătăţită realizată cu un consum scăzut de ulei.  

  - fiabilitate crescuta datorita turatiei reduse a grupului compresor.   

  MK 103-200-4 are un randament îmbunătăţit, o construcţie robustă şi este echipat cu presostat, 

regulator de presiune, manometru, supapă de siguranţă, robinet de purjare, roţi şi mâner pentru transport. 
 
APLICAŢII 

  MK 103-200-4  este foarte fiabil astfel încât este recomandat pentru utilizarea la lucrări cu durată 

mare în ateliere de vulcanizat, vopsitorii mici, reconditionări mobilă, tapiţerie, ateliere de întreţinere, 

acţionare scule pneumatice. 
 
OPERAŢII DE ÎNTREŢINERE 

 - schimbarea uleiului de rodaj - după primele 50 de ore de funcţionare; 

 - schimbarea uleiului - o dată la 6 luni; 

 - spălarea cu detergent a elementului filtrant din burete - lunar; 

 - purjarea buteliei - săptămânal; 

Cantitatea de ulei necesară efectuării unui schimb este de aproximativ 500 ml. 

 

Uleiuri recomandate:  AGIP   -DICREA 100   

    SHELL -CORENA P100 

    CASTROL  -AIRCOL PD100    etc. 

 

GARANŢIE: 12 LUNI ! 
 Service în garanţie şi post-garanţie în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER. 
 


