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❙ Budgetvriendelijke zuigercompressorlijn ideaal voor het lichte werk
❙ Deze direct aangedreven compressoren bouwen de druk op in de tank tot maximum 8 bar
❙ Compressor wordt aangedreven door een 2-polige inductiemotor met een toerental van 2850 t/min (50Hz)
❙ De CM 250/8/6W is de ideale compressor voor lichte werkzaamheden op verplaatsing
❙ Voor meer intensief gebruik zie serie Professional & Industrial

❙ 1,5 PK
❙ 8 bar 
❙ Monocilinder

❙ 2 PK
❙ 8 bar 
❙ Monocilinder

❙ 2 PK
❙ 8 bar 
❙ Monocilinder

CM 200/8/6 WOL
Bestelnr. (1-230V) 25404
Air input 200 l/min.
Max. druk 8 bar
Ketel 6 l
Toerental 2450 t/min.
Gewicht 10 kg
Geluidsniveau LwA 90  dB
Vermogen 1,5 PK
Aantal cilinders 1
Maten 380x310x290 mm
Prijs excl. BTW 139 €

CM 250/8/6 W
Bestelnr. (1-230V) 25410
Air input 230 l/min.
Max. druk 8 bar
Ketel 6 l
Toerental 2800 t/min.
Gewicht 13,5 kg
Geluidsniveau 95 dB (A)
Vermogen 2 PK
Aantal cilinders 1
Maten 420x330x430
Prijs excl. BTW 155 €

CM 250/8/24 W
Bestelnr. (1-230V) 25412
Air input 230 l/min.
Max. druk 8 bar
Ketel 24 l
Toerental 2800 t/min.
Gewicht 25 kg
Geluidsniveau 95 dB (A)
Vermogen 2 PK
Aantal cilinders 1
Maten 630x310x580 mm
Prijs excl. BTW 169 €

CM 250/8/50 W
Bestelnr. (1-230V) 25414
Air input 230 l/min.
Max. druk 8 bar
Ketel 50 l
Toerental 2800 t/min.
Gewicht 35 kg
Geluidsniveau 95 dB (A)
Vermogen 2 PK
Aantal cilinders 1
Maten 770x430x660 mm
Prijs excl. BTW 199 €

❙ 3 PK
❙ 10 bar
❙ 2 cilinders in V

OILFREE
❙ Deze compressoren geschikt voor het intensievere werk blinken uit door hun
 perfecte assemblage kwaliteit en het gebruik van duurzame, originele componenten
❙ Longrunner: door de excellente engineering zijn deze machines ontworpen voor een langere levensduur
❙ Max. werkdruk van 10 bar en hoger waardoor deze compressoren geschikt  zijn voor een breder 
 spectrum van persluchttoepassingen
❙ Traagdraaiende compressoren door het gebruik van 4-polige motoren (direct aangedreven 1450 t/min.)  
 of door het gebruik van 2-polige motoren met een riemoverbrenging werken deze compressoren merkelijk  
 stiller en gaan deze duidelijker langer mee
❙ Contimac compressoren met het label professional series beschikken over minimaal 3 van de 4 premium  
 compressor kwaliteiten

❙ Compressoren voor intensief gebruik voorzien van premium twee-traps pomp met intercooler en nakoeler
❙ Dankzij de drukverhoging in 2 stappen werken deze 2-trapspompen effi ciënter dan ééntrapspompen en 
 is er merkelijk minder condensatievorming in de tank
❙ Premium assemblage kwaliteit: deze compressoren blinken uit door hun perfecte assemblage kwaliteit en 
 het gebruik van duurzame originele componenten
❙ Longrunner: door de excellente engineering  zijn deze machines ontworpen voor een langere levensduur
❙ 11 bar: maximum werkdruk van 11 bar en hoger waardoor deze compressoren geschikt zijn voor een 
 breder spectrum van persluchttoepassingen
❙ 1000 RPM : traagdraaiende compressoren door het gebruik van 2-polige motoren met een 
 riemoverbrenging werken deze compressoren merkelijk stiller en gaan deze duidelijker langer mee  

Tips voor optimaal gebruik van de 
Contimac catalogus

Handige informatie

Machines voorzien van dit logo zijn de 
originele versies.
Opgelet: copies van deze machines met quasi 
hetzelfde uitzicht, maar bedenkelijke 
kwaliteit zijn echter ook op de markt te vinden!

Producten aangeduid met een blauw bolletje 
zijn geen voorraad artikelen (bestelartikel)
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