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INTRODUCERE

Va multumim pentru achizitionarea compresorului de aer marca STAGER.

Informatiile,  privind  utilizarea si  intretinerea compresoarelor  de  aer, din  acest  manual  se
bazeaza pe cele mai recente date ale produselor disponibile in momentul printarii.

Ne rezervam dreptul de a face modificari in orice moment, fara notificarea prealabila si fara
nicio obligatie. Aceasta publicatie nu poate fi reprodusa fara o aprobare scrisa. Acest manual
trebuie considerat o parte a produsului si trebuie sa ramana mereu langa acesta.

Aceste  instructiuni  de utilizare au fost  redactate  pentru a simplifica modul  de utilizare si
intretinere al compresorului. Continutul acestui manual trebuie citit cu multa atentie pentru a
asigura o functionare corecta si economica a compresorului.

Indicatoarele "WARNING" (AVERTISMENT) evidentiaza acele operatiuni care, daca nu sunt
realizate corect,  pot cauza accidente oamenilor sau obiectelor. Va recomandam utilizarea
pieselor de schimb originale, care vor garanta eficienta si durata de service a compresorului.
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ATENTIE
1. Compresorul de aer functioneaza fara ulei.
2. Echipamentul  nu  trebuie  folosit  in  zone  in  care  exista  materiale  periculoase  si

explozive.
3. Se utilizeaza cu compresie de aer normal.
4. Temperatura ambientala ar trebui sa fie -5ºC ~ 40ºC.

Domeniu de aplicare: Acest compresor de aer este destinat alimentarii cu aer a sculelor /
echipamentelor pneumatice.
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1. SPECIFICATII TEHNICE

Model HM 24JW-0.55

Putere (kW) 0.5

Tensiune nominala (V) 230

Frecventa (Hz) 50

Debit de aer refulat (L/min) 110

Presiune (bar) 8

Capacitate rezervor (L) 24

Turatie motor (rpm) 1450

Grad de protectie IP 20

Greutate (kg) 22

Temperatura de lucru (ºC) -10   +100

Dimensiuni (LxWxH) (mm) 255 x 575 x 600

Nivel zgomot dB(A) 57

2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

AVERTISMENT: Inainte de a utiliza acest compresor, cititi manualul de utilizare pentru
a cunoaste avertismentele de siguranta si instructiunile.

1. Mentineti  zona  de  lucru  curata  si  bine  iluminata. Dezordinea  si  iluminarea
insuficienta pot duce la accidente.

2. Nu permiteti accesul copiilor si a altor persoane in zona de lucru. Este interzisa
utilizarea acestui echipament de catre copii sau persoanele neinstruite.

3. Depozitarea echipamentului  care nu se utilizeaza.  Atunci  cand nu sunt  folosite,
uneltele  si  echipamentul  trebuie  depozitate  intr-un  spatiu  uscat  pentru  a  preveni
ruginirea. Intotdeauna incuiati  uneltele si  echipamentul pentru a tine la distanta de
copii.

4. Nu  folositi  acest  echipament  atunci  cand  sunteti  obositi  sau  va  aflati  sub
influenta  drogurilor,  a  alcoolului  sau  a  medicamentelor.  Cititi  etichetele  de
avertizare. Un moment de neatentie in timpul utilizarii echipamentului poate duce la
raniri grave.

5. Utilizati  echipamentul  de  protectie  pentru  ochi  si  maini.  Intotdeauna  purtati
echipament de protectie autorizat, precum ochelari si manusi speciale, atunci cand
folositi acest echipament.

6. Evitati o tinuta corporala nefireasca. Adoptati o pozitie stabila si mentineti-va
intotdeauna echilibrul.  Astfel  veti  putea controla  mai  bine echipamentul  in  cazuri
neasteptate.

7. Nu pulverizati cu substante inflamabile in apropierea unui foc deschis sau langa
surse de aprindere, inclusiv compresorul de aer.
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8. Tineti mainile departe de un compresor care functioneaza; piesele aflate
in miscare si cele fierbinti pot cauza rani grave.

9. Utilizati o masca de fata atunci cand pulverizati; de asemenea, pulverizati
intr-o zona foarte bine ventilata pentru a preveni pericolele de sanatate
si incendiu.

10.Aplicatiile  industriale  trebuie  sa  respecte  cerintele  de  sanatate  si
securitate in munca (cerintele OSHA).

11. Aveti grija. Nu utilizati acest produs atunci cand sunteti obosit sau distras de la
locul de munca.

12.Verificati daca exista piese deteriorate. Inainte de utilizarea produsului, verificati cu
atentie daca acesta va functiona corespunzator si va putea fi folosit pentru aplicatia
dorita. Verificati daca exista piese deteriorate si alte aspecte care pot afecta functiona-
rea acestui produs. Inlocuiti sau reparati imediat piesele deteriorate sau defecte.

13.Piese de schimb si accesorii. Utilizati doar piese de schimb originale. Folositi doar
accesoriile  destinate  utilizarii  cu  acest  produs.  Accesoriile  corespunzatoare  pot  fi
achizitionate de la distribuitorii autorizati.

14. Intretinerea produsului. Pastrati acest produs curat si uscat pentru o performanta
mai buna si mai sigura.

15. Intretinere: Pentru siguranta dumneavoastra, service-ul si intretinerea trebuie realiza-
te periodic de un tehnician calificat.

16.Utilizati  pentru  realizarea  lucrarilor  echipamentul  destinat  acestui  scop. Nu
incercati sa fortati o unealta mica sau accesoriu pentru a realiza lucrari dificile, care
necesita unelte industriale. Acest echipament a fost conceput pentru anumite aplicatii.
Acesta va functiona mai bine si in conditii de siguranta, daca este utilizat la parametrii
normali. Nu modificati acest echipament, si nu il folositi in alte scopuri pentru care nu a
fost destinat.

17.Asigurati-va ca toate aparatele si echipamentele utilizate cu acest compresor de
aer sunt la capacitatea nominala corespunzatoare. Nu utilizati orice unealta sau
echipament care nu functioneaza la parametrii corespunzatori.

18.Drenati  compresorul  de  aer  zilnic.  Nu  permiteti  sa  se  acumuleze  umezeala  in
interiorul compresorului. (a se vedea sectiunea "Verificare, Intretinere si Curatare" din
acest manual).

19.Pastrati un mediu de lucru sigur. Pastrati zona de lucru bine luminata. Asigurati-va
imprejurimile spatiului de lucru sunt adecvate. Nu folositi compresorul de aer in zone
in care exista substante chimice inflamabile, praf si vapori.

20.Evitati ranirea. Nu indreptati jetul de aer spre oameni sau animale.

21.Nu modificati sau indepartati supapa de eliberare a presiunii, cu sigiliu.
22.Pentru a reduce riscul de incediu sau explozie, nu pulverizati lichide inflamabile

in zona de lucru. Fumatul  este interzis in timp ce pulverizati.  Intotdeauna utilizati
compresorul in zone foarte bine aerisite. Nu pulverizati acolo unde exista scantei sau
foc deschis. Pastrati compresorul cat mai departe posibil de zona de pulverizare.

23.Deschideti supapa de drenaj astfel incat maxim 4 filete sa fie vizibile.
24.Nu utilizati cablu prelungitor la acest echipament. Conectarea acestui echipament la o

priza electrica prin intermediul unui cablu prelungitor poate cauza defectiuni electrice
la motor si poate reprezenta un pericol de incendiu.
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25.Este  posibil  ca  acest  compresor  de  aer  sa  necesite  un  circuit  electric  dedicat,
deoarece curentul necesar la sarcina totala combinat cu utilizarea altor elemente pot
supraincarca circuitul dumneavoastra.

26.Componentele  din  alama  ale  acestui  produs  contin  plumb.  O  substanta  chimica
despre care se stie ca poate cauza malformatii  congenitale (sau alte probleme de
reproducere).

27.AVERTISMENT:  Persoanele cu stimulatoare cardiace ar trebui sa consulte medicul
inainte  de  utilizarea  acestui  echipament.  Functionarea  echipamentului  electric  in
imediata apropiere a unui stimulator cardiac poate cauza interferente sau defectarea
stimulatorului.

28.Nu utilizati  un compresor  de aer  electric  in exteriorul  cladirilor  cand ploua sau pe
suprafete umede, deoarece poate cauza un soc electric.

29.Utilizarea  necorespunzatoare  a  prizei  cu  impamantare  poate  cauza  un  soc
electric.

30.Nu atingeti piesele metalice ale compresorului in timpul functionarii sau imediat
dupa oprirea acestuia.

31.AVERTISMENT:  Avertismentele,  precautiile  si  instructiunile  prezentate  in  acest
manual nu pot acoperi  toate situatiile ce pot aparea in timpul functionarii.  Este de
datoria  operatorului  sa  suplineasca  aceste  lipsuri  prin  adoptarea  unei  conduite
preventive evitand astfel situatiile neplacute atat pentru el, cat si pentru echipament.

32.Nu  folositi  niciodata  un  compresor  care  este  defect  sau  care  functioneaza
necorespunzator.  Daca  dispozitivul  pare  sa  functioneze  necorespunzator,  emitand
zgomote neobisnuite, sau daca aparatul pare ca s-a defectat, opriti imediat folosirea
acestuia si contactati centrul de service autorizat.

33.Reparatiile  electrice  si  mecanice  trebuie  realizate  de  persoane  calificate.  Pentru
informatii suplimentare contactati distribuitorul autorizat Stager.

Nu  aruncati  deseurile  de  echipamente  electrice,  industriale  si  partile
componente la gunoiul menajer!
In  conformitate  cu  legislatia  in  vigoare:  Directiva  2008/98/CE privind  deseurile,
Directiva 2012/19/UE,  privind deseurile  de echipamente electrice si  electronice,
etc.,  echipamentele  electrice,  industriale  si  partile  componente  uzate,  a  caror

durata de utilizare a expirat, trebuie colectate separat si predate unui centru specializat de
colectare si  reciclare.  Este interzisa aruncarea acestora in  natura,  deoarece sunt  o  sursa
potentiala de pericol si de poluare a mediului inconjurator.
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3. DESPACHETAREA SI ASAMBLAREA

3.1. Dezambalarea
In  momentul  despachetarii  produsului  din  ambalaj,  verificati  daca  echipamentul  prezinta
defecte sau piese lipsa. Consultati Schema explodata si Lista de piese de la sfarsitul acestui
manual.  Daca  exista  piese  lipsa  sau  rupte,  va  rugam sa  contactati  imediat  distribuitorul
autorizat.  Daca observati  o defectiune,  nu porniti  echipamentul  inainte ca defectul  sa fie
remediat. Nerespectarea acestor intructiuni poate duce la raniri grave.

3.2. Asamblarea
Daca  compresorul  achizitionat  are  un  kit  de  roti  inclus,  acestea  trebuie  instalate  la
compresor. Luati rotile si instalati-le pe axuri, apoi utilizati clipsurile pentru a fixa rotile. Dupa
asamblare, intoarceti compresorul pentru a testa functionarea rotilor. Verificati periodic rotile
pentru  a  va  asigura  ca  acestea  sunt  fixate.  Daca,  in  schimb,  exista  picior  de  cauciuc,
conectati-l la compresor. Acesta se fixeaza utilizand surub, garnitura si piulita.

AVERTISMENT: Unele compresoare de aer au o talpa fixata si nu mai este necesar
sa fixati un alt dispozitiv. De asemenea, este interzisa utilizarea compresorului pe o suprafata
in panta (cu un grad de inclinare foarte mare).

4. VERIFICARI INAINTE DE PORNIRE SI FUNCTIONAREA ECHIPAMENTULUI

4.1. Etichetele produsului
Aceste etichete avertizeaza asupra eventualelor  pericole  care pot  provoca ranirea grava.
Cititi  si  respectati  etichetele,  precum si  avertismentele  si  instructiunile  descrise  in  acest
manual. 

Daca etichetele se deterioreaza sau sunt greu de citit, contactati distribuitorul autorizat pentru
a le inlocui.

Eticheta Semnificatie

AVERTISMENT!
Drenati continutul din rezervor pentru a preveni coroziunea acestuia. 

AVERTISMENT!
Intrebuintarea gresita a compresorului de aer este FOARTE 
PERICULOASA si poate provoca RANIREA GRAVA a utilizatorului. 

Inainte de efectuarea oricarei interventii, cititi cu atentie instructiunile 
din manualul de utilizare si intretinere.

AVERTISMENT!
Risc de electrocutare. Respectati instructiunile de siguranta.

Ver. 2/Rev. 0; 25.02.2016; Traducere a instructiunilor originale                                                                     6



Folositi ochelari de protectie!

AVERTISMENT!
Suprafata fierbinte!

Marca produsului

4.2. Principalele componente ale compresorului

4.3. Verificari inainte de pornire
Inainte de pornirea echipamentului,  asigurati-va ca acesta a fost asamblat corespunzator,
conform diagramei explodate.

Temperatura  in  mediul  de  lucru  trebuie  mentinuta  in  intervalul:  -5ºC  –  40ºC.  Daca
temperatura ambientala nu se incadreaza in acest interval, utilizatorul trebuie sa ia masurile
necesare de ajustare a temperaturii.

Asezati compresorul de aer pe o suprafata plana, intr-un spatiu foarte bine ventilat, protejat
impotriva agentilor atmosferici si fara pericole de explozie.

Pentru a transporta compresorul, utilizati manerul si rotile. De asemenea, compresorul poate
fi transportat de doua persoane, folosind cele doua manere.

Filtrul de aer trebuie montat inainte de prima punere in functiune. Utilizarea fara filtru de aer
deterioreaza compresorul si anuleaza garantia echipamentului.

4.4. Functionarea compresorului
1. Asigurati-va ca locul de amplasare al echipamentului este curat, uscat si bine ventilat.
2. Asigurati-va ca datele tehnice de pe placuta de identificare corespund cu cele ale

retelei electrice.
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3. Conectati cablul de alimentare al compresorului la o priza electrica cu impamantare.
4. Actionati comutatorul de pornire pentru a porni compresorul. Apasati-l daca doriti sa

opriti compresorul de aer.
5. Lasati  rezervorul  sa  se  umple  pana la  80  PSI  (5.5  bar)  inainte  de  a-l  utiliza.  Cu

compresorul de aer pornit, functionarea acestuia este automata si este controlata de
presostat, care opreste compresorul cand presiunea din rezervor atinge nivelul maxim
si il reporneste cand presiunea scade.

AVERTISMENT: Se interzice demontarea supapei de siguranta; indepartarea acestei
supape duce la anularea garantiei produsului.

4.5. Conectarea furtunului
1. Inchideti supapa de control al aerului (rotiti la dreapta sau la stanga).
2. Conectati  furtunul de aer de inalta presiune la orificiul  de iesire aer (priza de aer).

Orificiul  de  iesire  este  1/4''  NPT.  Observatie:  Pentru  conectarea  usoara  sau
deconectare, ar trebui instalat un racord rapid (nu este inclus) la capatul orificiului de
iesire.

3. Mutati supapa de control al aerului in pozitia de mijloc, pentru a permite aerului sa
treaca.

4. Furtunurile de refulare trebuie montate cu cablul de siguranta.

AVERTISMENT: Presostatul automat este reglat din fabrica. Acesta trebuie reglat doar
la  setarile  originale,  iar  acest  lucru  trebuie  realizat  doar  de  tehnicieni  calificati.  Reglarile
realizate de persoane necalificate sau ajustarea supapei de presiune la alte setari va duce la
anularea garantiei si poate cauza daune compresorului sau ranirea grava a utilizatorului.

4.6. Supapa de siguranta
Supapa de siguranta (pentru locatie, consultati figura de la punctul 4.2.) este utilizata ca un
dispozitiv  de  siguranta  pentru  a  evita  depasirea  presiunii  maxime de  siguranta  de catre
rezervor. Realizati urmatoarele verificari inainte de fiecare utilizare: Trageti inelul supapei de
siguranta pentru a elibera presiunea; supapa este cu arc si are o rezistenta, insa aceasta ar
trebuie sa se deplaseze, fara a se bloca.

5. ELIMINAREA AERULUI SI A CONDENSULUI

Robinetul  pentru  drenaj  este  localizat  in  partea  inferioara  a  rezervorului.  Acesta  trebuie
utilizat zilnic pentru a evacua aerul si condensul din rezervor. Astfel va fi drenat tot condensul
care poate cauza coroziunea rezervorului.

AVERTISMENT: Deschideti supapa de drenaj astfel incat maxim 4 filete sa fie vizibile.

1. Apasati comutatorul de pornire pentru a opri compresorul de aer.
2. Desurubati robinetul de drenaj doar 2-3 rotiri.
3. Dupa eliberarea presiunii, inchideti robinetul pentru drenaj.

OBSERVATIE: Daca compresorul de aer se opreste brusc, verificati si resetati protectia la
suprasarcina a unitatii. Asigurati-va ca nu este utilizat cablu prelungitor la compresor.
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6. PROBLEME TEHNICE

Probleme tehnice Cauze posibile Remediere

Motorul nu porneste,
merge prea incet 
sau se incinge prea 
tare

(1) Curent electric necorespunzator sau 
tensiune prea scazuta in retea
(2) Cablul de alimentare prea subtire sau 
prea lung
(3) Presostat defect
(4) Motor defect
(5) Compresorul principal este blocat.

(1) Verificati tensiunea in retea.

(2) Inlocuiti cablul.

(3) Reparati sau inlocuiti.
(4) Reparati sau inlocuiti.
(5) Verificati si reparati .

Compresorul 
principal este blocat

(1) Piesele mobile sunt deteriorate (arse) 
datorita gresarii insuficiente.
(2) Piesele mobile deteriorate sau blocate de 
corpuri straine

Contactati service-ul autorizat pentru a 
verifica axul, lagarele, biela, segmentii 
pistonului, etc. si va inlocui piesele daca 
este cazul.

Vibratii excesive sau 
zgomot neobisnuit

(1) Piese slabite.
(2) Corpuri straine in compresor.
(3) Tija pistonului atinge scaunul supapei.

(4) Piese mobile uzate.

(1) Verificati si remediati.
(2) Verificati si curatati.
(3) Service-ul autorizat va inlocui scaunui
supapei.
(4) Reparati sau inlocuiti.

Presiune insuficienta
sau scaderea 
debitului livrat

(1) Motorul merge prea  incet.

(2) Filtrul de aer este murdar.
(3) Supapa de siguranta pierde aer.
(4) Furtunul pierde aer.
(5) Garnitura deteriorata.
(6) Scaun supapa deteriorat sau acoperit cu 
un strat de carbon.
(7) Segment piston si cilindru uzati sau 
deteriorati

(1) Verificati si reparati. Contactati 
service-ul autorizat.
(2) Curatati sau inlocuiti filtrul.
(3) Verificati si reglati.
(4) Verificati si reparati.
(5) Verificati si inlocuiti.
(6) Inlocuiti si curatati

(7) Reparati sau inlocuiti.

ATENTIE: 
Eliminati presiunea din rezervor inainte de intretinere.
Contactati service-ul autorizat STAGER pentru remedierea tuturor defectiunilor.

Instructiuni de intretinere
Toate instructiunile de intretinere trebuie realizate de persoane autorizate. Contactati service-
ul autorizat.

Inainte  de  orice  operatiune  de  intretinere,  asigurati-va  ca  a  fost  eliberata  presiunea  din
rezervor, iar comutatorul a fost setat in pozitia OFF.

7. GARANTIA ECHIPAMENTULUI

Toate  echipamentele  noastra  indeplinesc standardele  inalte  de  calitate  si  durabilitate,  de
aceea se ofera o garantie produsului de 2 ani (persoane fizice) / 1 an (persoane juridice)
pentru defecte de materiale si manopera.

Garantia produsului nu acopera defectele /reparatiile cauzate de: 
• utilizarea necorespunzatoare, 
• nerespectarea instructiunilor de utilizare, 
• intretinerea necorespunzatoare, 
• reparatii executate de persoane neautorizate, 
• montarea si utilizarea de componente si piese de schimb neoriginale,
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• defectiunilor la instalatia electrica survenite in urma nerespectarii normelor in vigoare
aplicabile in domeniul electric.

Producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate persoanelor sau bunurilor datorita
utilizarii necorespunzatoare a echipamentului.

8. SCHEMA EXPLODATA
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LISTA PIESELOR DE SCHIMB

No. Description Qty. No. Description Qty.

1 cover 2 36 Plastic  Cover 1

2 Left fan 2 37 tank 1

3 crankshaft 2 38 wired hose 1

4 hexagon socket screw 2 39 check valve 1

5 connecting rod 2 40 solenoid valve 1

6 piston cup 2 41 hex nut 1

7 pressing plate 2 42 Rubber 1

8 cross recess head screw 2 43 flat gasket 1

9 cylinder 2 44 hexagon bolt 1

10 left box body 1 45 drain valve 1

11 Seal Gasket for Cylinder 2 46 axle 2

12 valve plate 2 47 idler wheel 2

13 Cylinder head gasket 2 48 spring washer 2

14 cylinder head 2 49 hex nut 2

15 hexagon socket screw 12 50 Unloading nut 1

16 Connection aluminum tube 2 51 Unloading  pipe 1

17 tube o-rings 4 52 paper pad 2

18 cross recess pan head screw 2 53 switch connector 1

19 stop block 2 54 switch union nut 1

20 Out of the air valve slice 2 55 safety valve 1

21 Intake valve slice 2 56 pressure switch 1

22 Strengthen the gasket 2 57 double joint 1

23 Socket head screw 2 58 Oil-water filter 1

24 Right  fan 1 59 deflation valve 2

25 bearing 2 60 pressure gage Y40 1

26 The right Box 1 61 pressure gage Y50 1

27 Lead skirts 1 62 Electrical wires 1

28 hexagon bolt 8 63 amphenol connector O type 1

29 Cross pan head screw 8 64 amphenol connector U type 2

30 stator 1 65 Power plug 1

31 Hexagon nuts 2 66 Seal nuts 2

32 rotor 1 67 capacitance 1

33 crash pad 4 68 Capacitance box 1

34 hexagon nut 4 69 air filter 1

35 elbow 1
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INSTRUCTIUNI PENTRU REZERVORUL DE AER

1. Presiunea de lucru a rezervorului nu trebuie sa depaseasca presiunea max. admisa a
aparatelor  si  accesoriilor  utilizate;  utilizatorul  este  responsabil  pentru  problemele
rezultate in urma depasirii presiunii max. de lucru.

2. Rezervorul este destinat compresoarelor de aer lubrifiate cu ulei.
3. Rezervorul este o parte importanta a compresorului de aer. Compresorul de aer nu

poate functiona pana nu sunt ansamblate toate componentele necesare, in special
cele  de  siguranta.  Supapa  de  siguranta  trebuie  sa  fie  testata  inainte  de  pornirea
compresorului de aer.

4. Rezervorul  trebuie  sa  aiba  cel  putin  o  supapa  de  siguranta  instalata.  Inainte  de
instalare, supapa de siguranta trebuie verificata de o companie autorizata. Pe durata
de viata a rezervorului, supapa de siguranta trebuie testata cel putin o data pe an
pentru a evita ruginirea acesteia.

5. Pe rezervor trebuie instalat un manometru. Presiunea masurata trebuie sa fie cuprinsa
intre 1.5 pana la de 3 ori presiunea de fabricatie.

6. Utilizatorul trebuie sa pastreze o evidenta cu informatiile de siguranta ale rezervorului,
inclusiv cele privind intretinerea periodica. Daca se prezinta situatii anormale, trebuie
raportate si verificate de un organism cu instrumentele speciale de verificare.

7. Dupa incheierea duratei de viata, rezervorul nu mai trebuie utilizat decat daca este
verificat de catre un organism autorizat cu instrumente speciale de verificare pentru
rezervoare, si este aprobat pentru utilizarea in continuare.

8. Rezervorul  trebuie  asezat  pe  o  suprafata  nivelata.  Astfel  se  va  evita  ruperea
imbinarilor sudate datorita vibratiilor excesive ale rezervorului.

9. Rezervorul de aer nu trebuie lovit sau presat de o forta neobisnuita sau sarcina.
10.Rezervorul nu trebuie sa intre in contact cu materiale corozive sau sa functioneze intr-

un mediu coroziv.
11. Compresorul  genereaza condens,  care  se  acumuleaza in  rezervor. Acest  condens

trebuie drenat din rezervor periodic, prin deschiderea robinetului de drenaj, localizat
sub  rezervor,  pentru  a  evita  coroziunea.  Aveti  grija  daca  exista  aer  comprimat  in
interiorul cilindrului, iar apa poate curge cu o forta destul  de puternica.

12.Nu sudati si reparati nimic pe rezervorul de aer al compresorului: acest lucru ar putea
slabi rezervorul in mod periculos si duce la pierderea garantiei.

13.Nu transportati rezervorul de aer cand acesta este umplut cu aer comprimat.
14.Nu modificati rezervorul de aer. Intotdeauna contactati service-ul autorizat pentru orice

tip de reparatie. 

Model OD 245 OD 305 OD 356 OD 457 OD 508

Presiune de proiectare (P) 8.8 bar

Presiune de lucru (PS) 8.0 bar

Tmin ~ Tmax -10ºC ~ +100ºC

Volum (V) 24 L 50 L 100 L 200 – 250 L 370 L

Rezistenta la coroziune 0.5 mm

Grosimea reala a peretelui 2 mm 2.5 mm 3.5 mm
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IMPORTANT! - SIGURANTA INAINTE DE TOATE!
Inainte de a utiliza acest produs va rugam sa cititi  masurile de siguranta prezentate in acest manual

pentru a reduce riscurile de incendiu, socuri electrice si vatamari personale.

Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai pentru referinta. Ele se pot schimba fara notificare
prealabila.
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