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Mobiele werfcompressoren  
MOBILAIR M 36 / M 45 
Met wereldwijd erkend SIGMA PROFIEL  
Debiet 3,9 tot 4,2 m³/min



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

Sterk energiebesparend team: Kubota-motor  
en KAESER-schroefcompressor 

De basis voor de uitstekende prestaties van de M 36 en M 45 is het energiezui-
nige Kaeser-schroefcompressorblok met Sigma Profiel dat bij lage toerentallen 
draait. Er zijn geen overbrengingsverliezen dankzij de directe aandrijving, d.w.z. 
dankzij zijn rechtstreekse koppeling aan de watergekoelde viercilinder-dieselmotor 
van Kubota. De standaard gemonteerde brandstoffilter met waterafscheider ver-
hoogt de bedrijfszekerheid.

Een blik onder de kap

Robuuste, veelzijdige toestellen 

De M 36 en M 45 zijn machines voor gespecialiseerd gebruik, 
en kunnen binnen hun toepassingsbereik aan zeer verschil-
lende situaties worden aangepast. Tot de opties behoren o.a. 
persluchtbehandelingscomponenten, een synchroongenerator, 
verschillende soorten onderstellen (volledig verzinkt, met of 
zonder oplooprem, starre of in de hoogte verstelbare  dissel, 
stationair op skid of steunvoeten).
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Volledig verzinkt  
onderstel van het 
merk Knott 

met 1200 kg asbelasting voor 
M 36 en M 45 met generator

Grote kap 

De toegankelijkheid tot 
alle onderhoudsplekken 
is optimaal. 

Volledig verzinkt  
onderstel van het 
merk ALKO 

1000 kg asbelasting voor M 45 
zonder generator

Omgevings- 
temperatuur 

Naast de standaard voor 
omgevingstemperatu-
ren van -10 tot +50°C 
gemaakte machine is er 
ook een versie voor lage 
omgevingstemperaturen 
leverbaar.

Made in Germany

Op de locatie Coburg/Noord-Beieren worden vlakbij de hoofdfabriek 
van KAESER de compressoren van de verschillende MOBILAIR-series 
gemaakt. De fabriek, die enkele jaren geleden opnieuw werd ingericht, 
beschikt over een zeer moderne uitrusting. Hiertoe behoren de TÜV-

gecertificeerde meetplaats voor 
meting van het geluidsniveau in 
het vrije veld, alsook een coa-
tinginstallatie en een efficiënte 
productielogistiek. Bij minimale 
doorlooptijden stellen uitstekend 
gekwalificeerde vakmensen 
op de toekomst georiënteerde 
werfcompressoren samen in 
allerlei groottes en uitvoeringen, 

waarbij elke compressor exact afgestemd wordt op het eisenpakket van 
onze klant.



MOBILAIR   M 45 / M 45-G /  M 36-G –
Eenvoudige bediening 

Via het overzichtelijke bedieningspaneel 
heeft de gebruiker altijd alles onder controle. 
De installatie wordt automatisch bewaakt en 
uitgeschakeld bij fouten. Dankzij de voorgloei-
inrichting start de motor altijd betrouwbaar op, 
ook bij koud weer. Gemakkelijk te begrijpen 
pictogrammen zorgen voor een eenvoudige 
bediening.

Generator 

De synchrone draaistroomgenerator (IP 54) van de M 45  
geeft een vermogen af van 8,5 kVA, die van de M 36 13 kVA. Deze 
borstelloze generatoren hebben geen onderhoud nodig en kunnen 
afhankelijk van het stroomverbruik overschakelen van continue op 
energiezuinige automatische werking. 

Koele en zuivere perslucht 

De perslucht wordt gekoeld tot 7 °C boven de omgevingstempera-
tuur. De geneigde inbouw van de optionele persluchtkoeler verlicht 
het afvoeren van het condensaat, dat met behulp van de hete mo-

toruitlaatgassen wordt verdampt. Op deze manier wordt voorkomen 
dat het condensaat in de winter bevriest.

Het is mogelijk om bepaalde persluchtkwaliteiten te bereiken (zie 
volgende pagina) door na de nakoeler en de cycloonafscheider 

behandelingscomponenten zoals filtercombinaties te monteren (bvb. 
filtercombinatie voor betonsanering conform ZTV-SIB). De drukver-

schilweergave geeft duidelijk de toestand van het filter weer.

Gepatenteerde 
 antivriesregeling 

De gepatenteerde antivriesregeling 
van Kaeser stemt de bedrijfstem-

peratuur van de M 36/M 45 zonder 
persluchtbehandeling of met  pers-
luchtverwarming automatisch af op 

de omgevingstemperatuur. Hierdoor 
wordt de persluchtgereedschap 

tegen bevriezen beschermd, wat 
hun bedrijfszekerheid en levensduur 

verhoogt.

Slanghaspel 

De monteerbare slanghaspel heeft 20 m slang 
beschikbaar, die om ermee te kunnen werken 

niet helemaal afgerold hoeft te worden. De 
slanghaspel werd vakkundig aangebracht met 

het oog op een betere beschikbaarheid, een 
langere levensduur en een betere bescher-

ming tegen beschadiging (knikken, uitrekken, 
platrijden) en vervuiling.

Bedieningspaneel generator 

Het bedieningspaneel – op aanvraag voorzien 
van een vergrendelbare klep – is uitgerust 

met een vergrendelbare hoofdschakelaar en 
spatbestendige contactdozen van bescher-
mingsklasse IP 44. De veiligheidsscheiding 

met isolatiebewaking maakt de aarding van de 
toestellen overbodig.

Afzonderlijke luchtfilter 

De voor compressor en motor afzonderlijke 
en optimaal bemeten luchtfilter zorgt voor 
meer bedrijfszekerheid en een langere levens-
duur; filterwissels gebeuren snel en betrouw-
baar op de plaats van inzet. 

Grote, transparante  
brandstoftank van kunststof 

De vulhoeveelheid is voldoende voor een hele 
werkdag; eenvoudig ontluchten van de diesel-
leidingen met de brandstofpomp (startschake-
laar).

het krachtige multitalent
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Afmetingen

Technische gegevens MOBILAIR M 36 / M 45

*) volgens richtlijn 2000/14/EG – fase 2, gegarandeerd geluidsniveau – **) geluidsdrukniveau volgens ISO 3744, (r = 10 m)Daarnaast zijn nog meer varianten van persluchtbehandeling mogelijk met de MOBILAIR M 36 en M 45. Wij geven u graag advies.

Model M 45 M 45-G 
8,5 kVA

M 36-G 
13 kVA

effectief debiet m³/min      
bij bedrijfsoverdruk bar      
aandrijfmotor (watergekoeld)   
nominaal motorvermogen kW   
toerental bij vollast t/min   
toerental bij nullast t/min   
inhoud brandstoftank l   
oliehoeveelheid compressor l   
bedrijfsgewicht    
toegelaten totaalgew. (asbelasting) kg    
geluidsniveau* dB(A)    
geluidsdrukniveau** dB(A)    
persluchtaansluiting  
optie persluchtbehandeling  

Varianten van persluchtbehandeling 

Variant A 

• koel 
• condensaatvrij

koele perslucht, zonder condensaat 
(100 % verzadigd), voor perslucht-

gereedschap en overbrugging 
stationaire compressoren

Variant F 

• koel 
• condensaatvrij 
• gefilterd

koele perslucht, zonder condensaat 
(100 % verzadigd), vrij van vuil-

deeltjes, technisch olievrij volgens 
ZTV-SIB

Variant B 

• koel 
• gedroogd

gedroogde perslucht, verwarming 
rond min. 20 °C, voor bedrijf bene-
den 0 °C en voor het werken met 

langere persluchtleidingen

Variant G 

• verwarmd 
• gedroogd 
• gefilterd

gedroogde perslucht, verwarming 
rond min. 20 °C, vrij van vuildeeltjes, 
technisch olievrij volgens ZTV-SIB

Frisse lucht 

voor een 
deeldebiet

geurneutrale frisse lucht op aparte 
snelkoppeling (alleen in combinatie 

met variant F of G verkrijgbaar)

Perslucht-
nakoeler

Cycloon-
afscheider

Warmterecup-
eratie

Perslucht-
nakoeler

Perslucht-
nakoeler

Cycloon-
afscheider

Filters

Perslucht-
nakoeler

Cycloonaf-
scheider

Antivries-
regeling

Cycloon-
afscheider

Filters Warmterecup-
eratie

Perslucht-
nakoeler

Antivries-
regeling
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Als één van de grootste compressorproducenten is KAESER KOMPRESSOREN wereldwijd vertegenwoordigd: 
in meer dan 100 landen garanderen vestigingen en partnerondernemingen dat gebruikers van perslucht beschikken over de 
modernste, betrouwbaarste en meest rendabele installaties. 

Ervaren vakkundige adviseurs en ingenieurs bieden uitgebreid advies en ontwikkelen individuele, energie-effi ciënte oplossingen 
voor alle toepassingsgebieden van perslucht. Het wereldwijd vertakte computernetwerk van de KAESER-groep stelt de volledige 
knowhow van het bedrijf aan alle klanten over heel de wereld ter beschikking. 

Bovendien zorgt het eveneens wereldwijd vertakte servicenet voor de hoogst mogelijke beschikbaarheid van alle KAESER-
producten over de hele wereld.

KAESER – thuis over de hele wereld

KAESER KOMPRESSOREN BVBA 
Heiveldekens 7A – B-2550 Kontich 
Tel: +32 (0)3/326 39 62 – Fax: +32 (0)3/326 39 73 / Tél: +32 (0)4/222 95 41 – Fax: +32 (0)4/222 95 42 
info.belgium@kaeser.com – www.kaeser.com P-
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