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Celý svět dnes řeší ochranu životního prostředí. Všichni chceme 
dýchat čistý vzduchu. A jaký vzduch chceme stlačit? Čistý a bezolejový. 
Ochrana životního prostředí tak díky naší nové technologii bude zase o kousek snazší.

Nová řada UNM Oil Free vychází z osvědčených agregátů, které znáte z našich standardních modelů. Oceňované jsou především pro svou robustnost, 
životnost a velmi snadnou údržbu. Tyto agregáty jsou na poli profesionálního stlačeného vzduchu považovány za symbol spolehlivosti.

Nyní Vám Schneider Airsystems představuje zásadní evoluční krok ikonických olejem mazaných agregátů.

Celá oblast profesionálního stlačeného vzduchu se tak navždy změní. Agregáty řady UNM Oil Free vám dodají čistý vzduch bez oleje. Inovativní technologie 
pro Vás znamená, že se již nikdy nebudete zabývat výměnou oleje. Olejové složky v kondenzátu tak výrazně klesnou.

Agregáty UNM Oil Free jsou zatím posledním krokem vývoje výroby stlačeného vzduchu jednostupňovou kompresí. 

Díky pokročilým a inovativním materiálům, které jsme použili, stlačí kompresory UNM Oil Free vzduch bez jakéhokoli zbytku oleje, který se běžně objevuje 
v olejem mazaných agregátech.

Výsledkem technologického přechodu od olejem mazaných kompresorů, je zásadní úspora v údržbě, servisu a nákladech na pořízení servisních balíčků souvisejících 
s olejovými kompresory a zároveň dodržovat mezinárodní předpisy.

Mizivý dopad na životní prostředí je určitě dalším pádným důvodem, proč technologii kompresorů UNM Oil Free zavést i do vašich provozů.

Kompresory UNM Oil Free jsou přínosem pro všechny dílny, menší provozy a servisy. Díky novému bezolejovému agregátu, jsou profesionální uživatelé jednou provždy 
zbavení potřeby doplňování a výměny oleje.

Čisté prostředí bez olejových skvrn pod kompresorem bude jistě příjemným bonusem.

Bezolejový vzduchový kompresor UNM Oil Free
Bezúdržbový agregát
díky bezolejové technologii.

Stabilní podvozek a bezpečná přeprava
díky otočným předním kolečkům s brzdami a velkým, optimálně 
dimenzovaným pogumovaným kolečkům (Ø 250 mm).

Stlačený vzduch bez znečištění olejem
ochrana životního prostředí v souladu s mezinárodními předpisy.

Vysoký pracovní komfort a dokonalý přehled
díky dvěma manometrům, které umožňují současnou kontrolu tlaku 
v nádobě a pracovního tlaku.

10 let záruka
na vzdušník proti prorezavění.

Typ Objednací číslo
Tlak
(bar)

Sací 
výkon
(l/min)

Plnicí 
výkon
(l/min)

Příkon
(kW)

Napětí
(V)

Otáčky
(min-1)

Objem 
vzdušníku 
(l)

Hmotnost
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Rozměry
(Š x H x V) (mm)

UNM 320-10-50 WOF 4116025911 10 320 162 2,2 230 1300 50 54 96 853 x 443 x 781

UNM 320-10-50 DOF 4116025912 10 320 153 2,2 400 1300 50 54 97 853 x 443 x 781

UNM 400-10-90 WOF 4116025913 10 393 240 2,2 230 1050 90 67 96 1045 x 523 x 940

UNM 400-10-90 DOF 4116025914 10 393 253 2,2 400 1050 90 67 97 1045 x 523 x 940

UNM 500-10-90 DOF 4116025915 10 486 314 3 400 1300 90 72 97 1045 x 523 x 940

UNM 500-10-200 DOF 4116025916 10 486 314 3 400 1300 200 100 97 1446 x 593 x 1040

Tichý chod a dokonalé chlazení
díky nově vyvinuté, přímo poháněné bezolejové 
kompresorové jednotce s optimálním průtokem 
chladícího vzduchu.

Komfortní dosah
2,5m dlouhý pogumovaný kabel.

Dva výstupy vzduchu přes rychlospojku
redukovaná na ventilu s fi ltrem, přímá na vzdušníku.

Precizní práce
díky přesnému nastavení pracovního 
tlaku pomocí regulátoru tlaku s fi ltrem.

Unikátní konstrukce
pro optimální proudění chladícího vzduchu.



Schneider Airsystems s.r.o.
V Zahrádkách 555
330 21 Líně

Zavolejte nám:
+420 606 659 545 obchod
+420 377 201 049 servis

Nebo nás kontaktujte na adrese:
info-cz.schneider@schneiderairsystems.com

www.kompresoryschneider.cz
www.schneider-airsystems.cz

Naše obchodní
i servisní partnery
naleznete i ve Vašem okolí!


