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VELKOMMEN TIL DE NYE 
5.5-15 KW SCK-KOMPRESSORER 
FORBINDER OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET  
OG YDEEVNE

HIGHLIGHTS

Den nye SCK-serie tilbyder dig 
fremragende ydeevne, plug-and-play 
installation og den driftssikkerhed, du 
kan forvente af ALUP. Den avancerede 
tilslutning tilføjer intelligens til din 
kompressor, så du kan reducere 
driftsomkostningerne yderligere, 
samtidig med at produktiviteten øges.  

KLAR TIL AT OPLEVE 
VORES NYE KOMPRESSORER?

PLUG-AND-PLAY
Installation af en kompressor tæt på brugsstedet 
har mange fordele. Vores kompakte tank - og 
gulvmonterede versioner i den nye serie har huller 
til gaffeltrucks, så det nu er blevet en lille smule 
nemmere at installere dem på dit foretrukne sted.

BEVAR FORBINDELSEN
Airlogic²T-styringen giver dig til enhver tid indsigt 
i dit trykluftsystems ydelse på skærmen, så du kan 
udnytte dine ressourcer så effektivt som mulig. Spar 
energi og reducer omkostningerne ved at bruge 
dine kompressorers datarapporter til at optimere 
effektiviteten af dit luftsystem.

FORBEDRET YDEEVNE
Den nye SCK er udstyret med vores nyeste in-house 
designede element, hvilket giver en stigning i fri 
afgivet luftmængde på op til 15% og en reduktion 
i energiforbruget på op til 18%. På 15 kW-enheder 
er der valgt et større element med dokumenterede 
resultater for at imødekomme dit behov for trykluft.

VELKENDT PÅLIDELIGHED
Vores SCK-sortiment har altid været værdsat for 
deres fremragende driftssikkerhed. Det kan du også 
forvente dig af den nye serie, plus den lille smule 
mere. Den nye Airlogic²T, en avanceret styring giver 
dig mulighed for at forbedre driftssikkerheden og 
effektiviteten af din produktionsproces. 
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TILGÆNGELIGE 
MODELLER OG  
MONTERINGER
Den nye serie med fast hastighed er 
tilgængelig i 5,5 - 7,5 - 11 og 15 kW med et 
trykområde mellem 8 og 13 bar.

Alle modeller er støjsvage i drift takket være 
indløbsskærmen.

   
GULVMONTERET GULVMONTERET 

MED TØRRER

TANKMONTERET TANK MONTERET 
MED TØRRER

ET KOMPAKT ALT-I-ET  
TRYKLUFTSYSTEM

ALUP-kompressorer er bygget til at spare 
plads og vælger du en tankmonteret model 
får du et alt-i-et trykluftsystem med et lille 
fodaftryk. For maksimal luftkvalitet kan der 
integreres en kølemiddeltørrer.

*Gælder for gulvmonterede og tankmonterede enheder med 270L tank.

1m2*

INSTALLERET PÅ DIT 
BRUGSSTED
Vores små skrueenheder kan installeres på 
dit produktionsgulv med både vores tank- og 
gulvmonterede versioner, designet til nemt at kunne 
flyttes/placeres ved hjælp af en gaffeltruck, hvis du 
skulle få brug for det.

Det betyder, at du ikke behøver et separat 
kompressorrum og kan spare på gulvplads, rørføring 
og installationsomkostninger. Du kan reducere dine 
investerings- og driftsomkostninger, da du kan betjene 
maskinen ved en lavere trykindstilling og eliminere 
trykfald i hele dit rørnet. 
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VIGTIGSTE 
EGENSKABER 
OG FORDELE

GENERØST OG SMART KØLESYSTEM
• Større luftoliekølere er valgt til visse effektområder, hvilket 

resulterer i en høj kølekapacitet, maksimal køleeffektivitet og 
øget pålidelighed.

• Den store blæser sørger for tvungen ventilation og 
transporterede strømme, hvilket forbedrer luftstrømmen og 
reducerer driftstemperaturen for øget pålidelighed.

NYT LUFTUDLØB
• Det in-house designede kompressionselement, 

kombineret med en IE3 effektivitetsmotor, 
kommer med øget ydeevne, lavere 
kompressionstemperatur og høj pålidelighed.

• Den frit afgivne luftmængde øges med op til 15 
%, og strømforbruget reduceres med op til 18 % 
takket være det forbedrede produktudvalg og 
vores eget designede kompressorelement.

• Velegnet til miljøer med omgivende temperaturer 
på op til 46°C takket være overlegent 
komponentdesign.

LYDDÆMPENDE SKÆRM
• Garanterer reduceret støjniveau.
• Endnu vigtigere, når du betjener kompressoren 

tæt på brugsstedet.

LET INSTALLATION OG SERVICE
• Ubesværet vedligeholdelse takket være de 

let aftagelige paneler og hurtig adgang til alle 
servicedele.

• Lave vedligeholdelsesomkostninger.
• Let at flytte/placere og transportere takket være 

hullerne til gaffeltrucks på alle enheder.

AIRLOGIC²T
• Et intuitivt og let styresystem, der til enhver tid 

giver dig indblik i dit trykluftsystems ydeevne på 
skærmen.

• Styrer enheden ved at holde trykket mellem 
programmerbare grænser.

• Beskytter enheden takket være de programmerede 
nedlukningsadvarsler.

• Vedligeholder enheden takket være vores 
programmerede måler for servicetidsintervaller, 
der informerer kunden, når det er til til service.

IN-HOUSE DESIGNEDE KOMPONENTER
• Instrumentblokken er et gennemprøvet 

koncept, der minimerer trykfald og forbedrer 
energieffektiviteten.

• Den fjederstyrede aflastningsventil inkluderer en 
mere præcis mekanisme, der gør det muligt at 
frigive overtryk på en mere pålidelig måde.

COLD SIDE WARM SIDE

Air flow

COLD SIDE WARM SIDE

Air flow

LUFTKVALITET
• Et vandudskillerafløb leveres som standard på 

enheder med integreret tørrer.
• Fjerner kondensatet, der dannes i køleren, når 

trykluften afkøles.
• Forbedrer luftkvaliteten.



UDSTYRET MED AIRLOGIC 2 T-STYRING, DER 
GIVER DIG ET NEXT-LEVEL, ROBUST OG INTUITIVT 
DISPLAY.
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Den nye Airlogic2T er en top intelligent kompressorstyring, der er nemt at betjene, 
giver ro i sindet samt optimering af ydeevnen.
I kombination med vores ICONS Intelligent Connectivity System giver Airlogic2T 
dig mulighed for at forbedre både pålideligheden og effektiviteten af din 
produktionsproces.

STOR 4” TOUCH-STYRING, LET 
AT BRUGE MED FORENKLET 
LAYOUT 

KOMPRESSOREN ER 
BESKYTTET MED SENSORER 
FOR STRAKS AT ADVARE DIG I 
TILFÆLDE AF FEJL 

KLART OVERBLIK OVER 
ALLE PARAMETRE OG 
SERVICEINTERVALLER

PLANLÆG VEDLIGEHOLDELSE 
PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT. 
DETTE GARANTERER 
SYSTEMETS OPPETID OG 
ELIMINERER RISIKO FOR 
NEDBRUD

DESIGNED TIL INTUITIV BRUG 
I HEAVY-DUTY MILJØ

DEN VALGFRIE ECO6I-STYRING GIVER DIG MULIGHED 
FOR AT OPTIMERE BÅDE ARBEJDSBELASTNING OG 
ENERGIFORBRUG.
Har du mere end 2 kompressorer i drift? Airlogic2T kan fungere som en 
master-styring takket være dens indbyggede  funktionalitet. 
Reducer serviceomkostningerne ved at fordele driftstimer jævnt over 
dine kompressorer og spar energi ved at bruge ét trykbånd til hele dit 
kompressorrum. 

ØGET OPPETID,  
DREVET AF ICONS
Med Intelligent CONnectivity System (ICONS) får 
du data og indsigt direkte fra dine maskiner til din 
computer, tablet eller smartphone.

Den nye serie af kompressorer kan tilsluttes fuldt ud.
 

COMPRESSOR DATA

ENERGY 
EFFICIENCY

UPTIME OVERALL
HEALTH

NO
BREAKDOWN

RISK
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REM - FAST HASTIGHED - SCK 8-19  І  50 Hz-version 

Maks. Arbejdstryk Reference Arbejdstryk Free Air Delivery @  
referencebetingelser* Motorkraft

Lyd-
niveau 

**

Egenvægt

PACK FF FF TM 
270L

FF TM 
500L

Model Bar Bar psig m3/h l/s cfm kW hk db(A) kg

SCK 8
8 7.5 109 51 14.3 30

5.5 7.5 64 205 240 335 40010 9.5 138 45 12.5 26
13 12.5 181 33 9.3 20

SCK 10
8 7.5 109 75 20.9 44

7.5 10 65 225 260 355 42010 9.5 138 69 19.1 40
13 12.5 181 53 14.8 31

SCK 15
8 7.5 109 103 28.6 61

11 15 66 265 300 395 46010 9.5 138 94 26.1 55
13 12.5 181 69 19.3 41

SCK 19
8 7.5 109 132 36.7 78

15 20 67 320 355 450 51510 9.5 138 120 33.4 71
13 12.5 181 98 27.3 58

* Enheds ydeevne målt i henhold til ISO1217, Annex C, seneste udgave.
** Støjniveau målt i henhold til ISO2151 2004

YDELSES DATA
SCK 8-19

Dimensioner (mm)
Længde Bredde Højde

Gulvmonteret 1210 665 1045
Gulvmonteret+Tørrer 1460 665 1045
Tankmonteret 270L 1540 665 1535
Tankmonteret 270L+Tørrer 1625 665 1535
Tankmonteret 500L 1940 665 1665
Tankmonteret 500L+Tørrer 1940 665 1665

TILPASSET TIL DINE BEHOV
SCK-serien har masser af muligheder for at tilpasse kompressorerne efter dine behov og ønsker. 

LINJE FILTER
Beskytter dit udstyr 
ved at fjerne vand og 
oliepartikler.
Kan integreres til luft af høj 
kvalitet. 

HEAVY-DUTY 
LUFTINDLØBDSFILTER

Førsteklasses filtrering, 
selv i de mest urene 
miljøer.

OLIEVARMER
Holder olien på en 
konstant temperatur 
under afladning/tomgang.
Forhindrer periodisk brug 
af kondens. 

TRYKKONVERTERINGSSÆT
Giver dig fleksibiliteten til 
kun at have 1 trykvariant 
på lager.
Foretag justeringer 
afhængigt af den ønskede 
variant. 

EN RÆKKE 
MULIGHEDER

FØDEVAREGODKENT OLIE

SYNTETISK 8000H OLIE

OIL KOALESCENS-LINJEFILTER*

TROPISK TERMOSTAT

HEAVY DUTY INDLØBSFILTER

OILVARMER

VANDUDSKILLERAFLØB + ELEKTRONISK AFLØB**

VANDUDSKILLERAFLØB + SVØMMERAFLØB**

ELEKTRONISK VANDAFLØB OPGRADERING TIL WSD*

YDELSESTEST CERTIFIKAT I HENHOLD TIL ISO1217

TRYKKONVERTERINGSSÆT (KUN SALGSMULIGHED)

*Gælder kun for enheder med tørrer.
**Gælder kun for enheder uden tørrer.
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ALUPS
ARV

ALUP blev grundlagt i Tyskland i 1923, og navnet 
stammer fra køretøjsprodukterne, der blev 
produceret på det mekaniske værksted i Köngen, hvor 
virksomheden blev grundlagt: Auto-Luft-Pumpen. 
ALUP udviklede sin første stempelkompressor blot to år 
senere. I 1980 blev roterende skruekompressorer føjet 
til produktsortimentet.

Den erfaring og ekspertise, som virksomheden 
har indsamlet hvert eneste år, kombineret med en 
tankegang præget af innovation, har ført til nutidens 
produktvalg af høj kvalitet. Navnet ALUP Kompressoren 
er blevet synonym for innovativ teknologi kombineret 
med en stærk sans for tradition. Stadig den dag i 
dag drives ALUP Kompressoren fra hjertet i Baden-
Württemberg, hvor det hele begyndte for næsten 
hundrede år siden. 

DREVET AF TEKNOLOGI,
DESIGNET AF ERFARING

Opdag, hvad der sker, når passion for teknologi møder 
praktisk industriel erfaring: Konstruktioner, der er nemme at 

installere og vedligeholde, hvilket betyder, at du kan fokusere 
på dit arbejde.  

Vores omfattende produktsortiment omfatter den rigtige 
maskine til dig – herunder valgmuligheder, der perfekt 

lever op til dine krav til ydelse. Høj energieffektivitet sikrer 
afkast af investeringen og reducerer dit CO2-aftryk. Og, fordi 
kundenærhed er en af vores mærkesager, vil vi altid være et 

skridt foran, når dine behov ændrer sig.

1923
Founded in  

Germany

1925
First piston
compressor

1980
First rotary  

screw compressors

today
Innovative technology

1923 
Grundlagt i

Tyskland

1925 
Første

stempelkompressor

1980 
Første roterende
skruekompressor

i dag 
Innovativ teknologi



Pleje
Pleje er det, som service 
handler om: professionel 
service udført af kompetente 
mennesker, der bruger origi-
nale dele af høj kvalitet.

Tillid
Tillid vindes ved at kunne 
leve op til vores løfter om 
pålidelig, uafbrudt ydelse og 
lang levetid for udstyret.

Effektivitet
Udstyrseffektiviteten
sikres ved regelmæssig 
vedligeholdelse. Effektivitet 
i serviceorganisationen samt 
brug af originale reservedele 
er det, der gør forskellen.

www.alup.com

Kontakt din lokale ALUP Kompressoren repræsentant
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FORBEDRING
ALDRIG
STOPPER


