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Mobilkompressorer  
MOBILAIR M 36/M 45 
Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL

Ydelse 3,9 til 4,2 m³/min.



MOBILAIR  M 45 / M 45-G / M 36-G

Stærkt, energibesparende team:  
Kubota-motor og KAESER skruekompressor 

Grundstenen til den fremragende „performance“ hos M 36 og M 45 lægges af den 
energibesparende, langsomt roterende Kaeser-skruekompressorblok med Sigma 
Profil. Uden transmissionstab er den koblet til den vandkølede, 4-cylindrede Kubota-
dieselmotor via et direkte 1:1-drev. Som standard øges driftssikkerheden af et brænd-
stoffilter med vandudskillelse.

Kig ind under kabinettet

Robuste multitalenter 

M 36 eller M 45 træder til, når der skal bruges specialister. De 
kan nemlig yderst alsidigt tilpasses deres respektive opgaveom-
råde. Til valgmulighederne hører f.eks. trykluftefterbehandlings-
komponenter, en synkrongenerator, valget mellem helgalvani-
seret understel med påløbsbremse og fast eller højdejusterbar 
vognstang og stationær opstilling på meder eller maskinfødder. 

det ydelsesstærke multitalent
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Indvendig udstødningsgaslyddæmper, 
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Helgalvaniseret  
Knott-understel 

med 1200 kg akselbelastning for 
M 36 og M 45 med generator

Stort kabinet 

Adgangen til alle service-
steder er optimal. 

Helgalvaniseret  
ALKO-understel 

1000 kg akselbelastning  
for M 45 uden generator

Omgivende  
temperatur 

Ud over maskinen, der 
som standard er dimensio-
neret til omgivende tempe-
raturer fra -10 til +50 °C, 
leveres også en version 
til lavere omgivende 
temperaturer.

Made in Germany 

I Coburg i det nordlige Bayern ganske tæt på KAESER‘s hovedfabrik  
fremstilles kompressorerne til de forskellige MOBILAIR-serier. Den for få 
år siden komplet nyindrettede kompressor-fabrik råder over topmoderne 
teknisk udstyr. Hertil hører den TÜV-certificerede lydmålingsopstilling 

til lydniveaumåling i frit felt, 
pulverlakeringsanlægget og den 
effektive produktionslogistik. 
Med minimale gennemløbsti-
der fremstiller højtuddannede 
fagfolk fremtidsrettede kom-
pressorer i forskellige størrelser 
og udstyrsvarianter ud fra vores 
kunders ønsker og behov.



MOBILAIR M 45 / M 45-G /  M 36-G –
Enkel betjening 

På det overskuelige betjeningspanel har 
brugeren hele tiden overblik over alt. Overvåg-
ning af anlægget og frakobling ved fejl-funk-
tion sker automatisk. Forglødningsfunktionen 
sørger for en pålidelig, skånsom start, også i 
kulde. Brugerstyringen sker via let forståelige 
piktogrammer

Generator 

Trefase-synkrongeneratoren (IP54) for M 45 yder 8,5 kVA, den for 
M 36 yder 13 kVA. De børsteløse generatorer er vedligeholdelses-
frie og kan afhængigt af strømbehov slås om fra vedvarende drift til 
energibesparende tilkoblingsautomatik. 

Kølig og ren trykluft 

Trykluften køles til 7 °C over den omgivende temperatur. Den hæl-
dende montering af den valgfrie trykluftkøler giver en lettere bort-

ledning af kondensvandet, som fordampes ved hjælp af den varme 
motorudstødningsgas. Tilfrysning om vinteren forhindres pålideligt.

Med henblik på opnåelse af definerede trykluftkvaliteter (se næste 
side) kan der installeres efterbehandlingskomponenter i tilslutning 

til efterkøleren og cyklonudskilleren (f.eks. filterkombinationer til 
betonsanering iht. ZTV-SIB). Differenstrykvisningen oplyser klart og 

tydeligt om filtertilstanden.

Patenteret  
anti-frost-regulering 

På M 36/M 45 uden trykluftefterbe-
handling eller med trykluft-returop-

varmning tilpasser den patenterede 
KAESER-anti-frost-regulering 

automatisk driftstemperaturen til 
den omgivende temperatur. Derved 

beskyttes trykluftværktøjet mod 
nedfrysning, og dets driftssikkerhed 

og levetid øges dermed.

Slangeopruller 

Oprulleren, der kan monteres på fabrikken, 
har 20 m let slange, som man ikke behøver 

at rulle helt ud, når den skal bruges. Den 
velvalgte placering øger slangens tilgængelig-
hed og levetid og beskytter den samtidig mod 

beskadigelse (knæk, stræk, overkørsel) og 
tilsmudsning.

Generatortableau 

Kontroltavlen, der efter ønske kan lukkes til 
med en lem, har en aflåselig hovedafbryder 
og stænkvandsbeskyttede stikdåser i kaps-

lingsklasse IP44. Beskyttelsesadskillelsen med 
isoleringsovervågning gør jording unødvendig.

Separate luftfiltre 

Den optimale dimensionering af luftfiltrene,  
som findes separat for kompressor og motor, 
giver øget pålidelighed og længere levetid; 
filtrene kan hurtigt udskiftes på anvendelses-
stedet. 

Stor, gennemsigtig plasttank 

Én påfyldning er tilstrækkelig til et helt  
dagskift; enkel udluftning af diesel- 
ledninger vha. brændstofpumpe 
(startkontakt).

det ydelsesstærke multitalent
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Tekniske data for MOBILAIR M 36/M 45

*) Iht. direktiv 2000/14/EF – trin 2, garanteret støjniveau – **) Målefladelydtryksniveau fra ISO 3744, (r = 10 m)Derudover er flere varianter inden for trykluftefterbehandling mulige med MOBILAIR M 36 og M 45. Vi yder gerne rådgivning.

Model M 45 M 45-G 
8,5 kVA

M 36-G 
13 kVA

Effektiv ydelse m³/min.      
Ved driftsovertryk bar      
Drivmotor (vandkølet)   
Nominel motorydelse kW   
Omdrejningstal ved fuldlast omdr./min.   
Omdrejningstal ved tomgang omdr./min.   
Indhold, brændstofbeholder l   
Oliemængde, kompressor l   
Driftsvægt kg    
Tilladt totalvægt (akselbelastning) kg    
Støjniveau* dB(A)    
Lydtryksniveau** dB(A)    
Tryklufttilslutning  
Trykluftefterbehandling (ekstraudstyr)  

Varianter inden for trykluftefterbehandling 

Variant A 

• Kølig 
• Kondensatfri

Kølig trykluft, uden kondens 
(100 % mættet), til trykluftværktøj  

og bypass af stationære  
kompressorer

Variant F 

• Kølig 
• Kondensatfri 
• Filtreret

Kølig trykluft, uden kondensvand 
(100 % mættet), fri for  

smudspartikler, teknisk oliefri  
iht. ZTV-SIB

Variant B 

• Kølig 
• Tørret

Tørret trykluft, opvarmet  
min. 20 °C, til drift under 0 °C og  

til arbejde med lange  
trykluftledninger

Variant G 

• Opvarmet 
• Tørret 
• Filtreret

Tørret trykluft, opvarmet 
min. 20 °C, fri for smudspartikler, 

teknisk oliefri iht. ZTV-SIB

Frisk luft 

til en del- 
volumenstrøm

Lugtneutral, frisk luft ved  
separat hurtigkobling 

 
(fås kun i kombination med variant  

F eller variant G)

Trykluft- 
efterkøler

Cyklonudskiller Returopvarmning

Trykluft- 
efterkøler

Trykluft- 
efterkøler

Cyklonuds-
killer

Filtre

Trykluft- 
efterkøler

Cyklonuds-
killer

Anti-frost-
regulering

Cyklonudskiller Filtre ReturopvarmningTrykluft- 
efterkøler

Anti-frost-
regulering
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Tekniske data for MOBILAIR M 36/M 45

*) Iht. direktiv 2000/14/EF – trin 2, garanteret støjniveau – **) Målefladelydtryksniveau fra ISO 3744, (r = 10 m)Derudover er flere varianter inden for trykluftefterbehandling mulige med MOBILAIR M 36 og M 45. Vi yder gerne rådgivning.

Model M 45 M 45-G 
8,5 kVA

M 36-G 
13 kVA

Effektiv ydelse m³/min.      
Ved driftsovertryk bar      
Drivmotor (vandkølet)   
Nominel motorydelse kW   
Omdrejningstal ved fuldlast omdr./min.   
Omdrejningstal ved tomgang omdr./min.   
Indhold, brændstofbeholder l   
Oliemængde, kompressor l   
Driftsvægt kg    
Tilladt totalvægt (akselbelastning) kg    
Støjniveau* dB(A)    
Lydtryksniveau** dB(A)    
Tryklufttilslutning  
Trykluftefterbehandling (ekstraudstyr)  

Varianter inden for trykluftefterbehandling 

Variant A 

• Kølig 
• Kondensatfri

Kølig trykluft, uden kondens 
(100 % mættet), til trykluftværktøj  

og bypass af stationære  
kompressorer

Variant F 

• Kølig 
• Kondensatfri 
• Filtreret

Kølig trykluft, uden kondensvand 
(100 % mættet), fri for  

smudspartikler, teknisk oliefri  
iht. ZTV-SIB

Variant B 

• Kølig 
• Tørret

Tørret trykluft, opvarmet  
min. 20 °C, til drift under 0 °C og  

til arbejde med lange  
trykluftledninger

Variant G 

• Opvarmet 
• Tørret 
• Filtreret

Tørret trykluft, opvarmet 
min. 20 °C, fri for smudspartikler, 

teknisk oliefri iht. ZTV-SIB

Frisk luft 

til en del- 
volumenstrøm

Lugtneutral, frisk luft ved  
separat hurtigkobling 

 
(fås kun i kombination med variant  

F eller variant G)

Trykluft- 
efterkøler

Cyklonudskiller Returopvarmning

Trykluft- 
efterkøler

Trykluft- 
efterkøler

Cyklonuds-
killer

Filtre

Trykluft- 
efterkøler

Cyklonuds-
killer

Anti-frost-
regulering

Cyklonudskiller Filtre ReturopvarmningTrykluft- 
efterkøler

Anti-frost-
regulering



KAESER – Over hele verden
Som en af verden største kompressorproducenter, er KAESER KOMPRESSORER repræsenteret over hele verden gennem et 
tæt netværk af fi lialer, datterselskaber og autoriserede partnere i over 100 lande.

Med fornyede produkter og service hjælper KAESER KOMPRESSORER’S erfarne medarbejdere kunderne til at forbedre deres 
konkurrenceevne ved sammen med kunden at udvikle progressive systemkoncepter, som hele tiden presser grænserne for 
ydeevne og effektivitet. KAESER’s globale computernetværk har gjort det samlede know-how tilgængeligt for alle kunder i hele 
verden.

Disse fordele, tillige med KAESER’s verdensomspændende serviceorganisation, sikrer, at alle produkter konstant yder mest 
muligt.

KAESER Kompressorer A/S
Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde 
Tlf. 70 15 43 34 – Fax: 70 15 43 35 – E-Mail: info.denmark@kaeser.com – www.kaeser.com P-
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