
Zanesljiv, enostaven in pameten:
napredna zanesljivost v stisnjenem 
zraku
CSM 3-9 OLJNI VIJAČNI KOMPRESORJI



Ceccato CSM 3-9 je vrhunski kompresor za vašo delavnico:

zmogljiv, enostaven za uporabo in vedno zanesljiv.

zahvaljujoč njegovi tehnologiji vijačnega bloka, dobite več 
zraka pri nižjih stroških energije. še bolje, lahko ga uporabljate 
cel dan, nepretrgoma, brez počitka. Seveda lahko prilagajate 
kompresor CSM vašim specifičnim zahtevam. Na voljo je v 

rangu od 2.2 do 7.5 kW moči, samostoječi ali na 
rezervarju, z veliko število mogočih opcij.

 
 

Ceccato CSM 3-9:
zanesljiv, 

enostaven in 
pameten

 

 

Enostaven za 
uporabo
Intuitivni krmilnik.

Odstranljive stranice za enostavno 
servisiranje.

 

 

Vse - v - enem
CSM je kompleten sistem za proizvodnjo 

stisnjenega zraka. is a complete air system 

in one compact unit. Lahko vsebuje opcije kot 

so tlačna posoda, sušilec zraka, zračni filtri...v 
eni kompaktni enoti, kar omogoča enostaven 

priklop in manj prostora za postavitev.

 
 

  

 

Več zraka, nižji stroški 
energije

 15% več zrakaz uporabo 12% manj energije
v primerjavi s svojim predhodnikom.

Uživajte v neprekinjeni uporabi brez obdobij 
ohlajanja.

 

 

Narejen da traja
CSM kompresor je narejen v Europi. Njegova 
proizvodnja linija, vključuje delo človeka in njegov 
trud, kar povečuje zanesljivost proizvoda.



Kompresor za mehanične delavnice

 

 

 

 

Stroškovno učinkovit nakup 
in vzdrževanje
CSM ne zahteva ločene kompresorske sobe. To 
izloči izdelavo dolgih cevovodov in tako znižuje 
stroške investicije in delovanja.

Kako? Ker CSM kompresor ne rabi potiskati 
stisnjeni zrak, skozi labirinte dolgih 
cevovodov, lahko pri nižjem tlaku dobite večjo 
količino zraka. Vse to pa predstavlja pomemben 
delavnik pri prihranku energije.

Konfortno tih
CSM 3-9 je bil ustvarjen za uporabo, ravno tam, kjer ga 

potrebujete: v vaši delavnici. zato, smo zasnovali 

kompresor ekstra tih. Z nivojem hrupa 61 dB(A), je 

primerljiv z napravami v gospodinjstvu.

  nižji stroški 
delovanja

 nižji stroški 
energije

 nižji tlak

nižji stroški investicije



Kompresor vse - v - enem

 

Enostavna 
kontrola

CSM 3-9 ima vgrajeno

  ES4000 elektronsko 

kartico, ki omogoča nadzor, 
spremljanje in varnostna oporila, 
kot so:

  

  

  

  

Zaslon z ikonami.
Podatki o tlaku in temperaturi.

Daljinskistart/stop.

Avtomatični ponovni zagon, pri izpadu elektrike. 

Opozorilo o servisnih intervalih.

Pokazatelj okvar.
Hitra nastavitev tlaka.

 

 
Izbirate lahko med samostoječo enoto, ali 
enoto na rezervarju velikosti 200, 270 and 

500-litrov.

  

 Hladilniški sušilnik se lahko doda 

na kompresor z rezervarjem

Super-tiho ohišje
znižuje hrup na 61-68 dB(A).

 Napredni vijačni blok
CSM 3-9 vsebuje novi, visoko 

učinkoviti vijačni blok, ki 
proizvede 15% več zraka, z 

12% manjšo porabo energije, 
kot predhodniki.

IE3 učinkoviti motor omogoča 
nepretgano delovanje in znižuje 
stroške energije.



  

 

  Izboljšajte in 
prilagodite svoj CSM

Zahvaljujoč širokemu rangu opcij in fleksibilni zgradbi, CSM 
3-9 zadovolji vse vaše zahteve.

Če kompresorja ne uporabljate neprekinjeno, je vlaganje v 

preprečevanje kondenzata pametna izbira. CSM odpravlja 

nevarnost kondenzacije s številnimi funkcijami, vključno z 

grelnikom olja, tropskim termostatom in 500-litrskim 

rezervoarjem.

 
 

Unikatna 
zaščita proti 
kondenzu

 
 
 

Oljni grelec
Preprečuje kondenzacijo zaradi 
občasne uporabe, z vzdrževanjem 
konstantne temperature olja med 
praznjenjem / praznim tekom.

 
  

Tropski termostat
Vzdržuje višjo temperaturo olja, da 
se zmanjša nevarnost 
kondenzacije.

 Filtri za zrak
opcijsko, kadar imate potrebo 
po visoko kvalitetnem zraku

 Časovni izust
Izpušča kondenz iz tlačne 
posode.

 500-litrov rezervar
Z večjo posodo pridobite več 
shranjenega zraka in manj 

kondenza v posodi



 Priklopi & 
zaženi model

  

   

  

  

On/off vklop 
Velika dobava zraka 

Neprekinjeno delovanje

 Super tih

CSM ki dela za vas
Potrebujete napredne rešitve v stisnjenem zraku, ali vam 
zadostuje osnovna rešitev? Te štiri CSM 3-9 konfiguracije 

mešajo in se skladajo z osnovnimi elementi in naprednimi 
opcijami ter vam omogočijo rešitev, ki je za vas najboljša.

Enostaven 
za uporabo

Zanesljivost

Fleksibilna 
uporaba

 Enostaven za 
vzdrževanje  

  

   

  

Standardni
model

Kontrolna enota
Alarmi

Servisni intervali

+ Kontrolna enota

 Sušenje zraka

  

  

  

   

Nepretgan & 
občasna uporaba 
Fleksibilna dobava 
Spokojnost

Neprimerljivost s 

konkurenco

 + Oljni grelec
+ Tropski termostat   

   

   

  

   

  

  

Nepretgan &občasna 

uporaba

 Robustnost

 Visoka produktivnost
Dolgo delovanje

Zanesljivost
Ni kondenzacije

 Priročnost   All-inclusive

Zanesljivost

 + 500 l rezervar
+ časovni izpust

Prepričljive prednosti tehnologije vijačnih kompresorjev
Tehtate nakup med batnim in vijačnim kompresorjem? Tehnologija rotacijskih vijačnih kompresorjev rang CSM 3-9 nudi 

veliko močnih prednosti. Hitra primerjava v delovanju, hrupu in kvaliteti zraka, zagotavlja CSM kompresor kot veliko boljšo 
izbiro.

  Boljše delovanje
CSM proizvede več 
zraka in je tako bolj učinkovit, 
zahvaljujoč novemu vijačnemu 
bloku.

  

 

Daljše delovanje
Medtem ko se mora 

batni kompresor 

ohlajati, lahko CSM  dela 

nepretgoma.

 

 

Nižji hrup
CSM 3-9 proizvede samo 

61 do 68 dB(A) hrupa. 
batni kompresorji so 
ponavadi  20 dB(A) 
glasnejši.

  

 

 

 

 

Bolj čist zrak
Vijačni kompresor CSM

proizvaja veliko bolj čist 
zrak (približno  5 ppm),

kot batni kompresor (več 
kot 30 ppm) 



Tehnične specifikacije

* predvidite dodatno širinino +65mm. za 10 hp model.

Model

Max. 
delovni 

tlak

Referenčni 
delovni tlak  

dobava zraka @
refernčni pogoji* Moč 

motorja
Nivo 
hrupa 

**

Teža

Samostoje ič Na 
rezervarju

200L.

Na 
rezervarju

 200L. +
sušilec

Na 
rezervarju

270L.

Na 
rezervar
270L. +
sušilec

Bar Bar m3/h l/min cfm kW hp db(A) kg

CSM 3
8 7.5 22.0 366 12.9

2.2 3 61 110 165 190 180 205
10 9.5 17.6 294 10.4

CSM 4
8 7.5 28.4 474 16.7

3 4 61 115 170 195 185 210
10 9.5 22.0 366 12.9

CSM 5.5
8 7.5 36.0 600 21.2

4 5.5 62 120 175 200 190 215
10 9.5 31.0 516 18.2

CSM 7.5
8 7.5 53.3 888 31.4

5.5 7.5 66 130 185 210 200 225
10 9.5 46.8 780 27.5

CSM 9
8 7.5 63.7 1062 37.5

7.5 10 68 140 195 225 210 240
10 9.5 59.0 984 34.7

Model Dolžina Širina* Višina

Samostoječi 620 630 950

Na rezervarju 200 L.
1430 600 1260

Na rezervarju 200 L. s sušilcem

Na rezervarju 270 L.
1540 600 1350

Na rezervarju  270 L.  s sušilcem

Na rezervarju 500 L.
1940 605 1500

Na rezervarju 500 L.  s sušilcem
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* Pretok zraka merjen v skladu z  ISO1217, Annex C, zadnja izdaja
** Nivo hrupa merjen v skladu z ISO2151 2004

DIMENZIJE
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SKRB
Profesionalna servisna 

služba, z usposobljenimi 
tehniki in originalnimi 
rezervnimi deli, skrbi za 
vas.

 

 

ZAUPANJE
Zaupanje se pridobi ko 
vam dobavljamo 
proizvode, kakršne smo 
vam obljubili; zanesljive, z 
dolgo življensko dobo.

 

 

UČINKOVITOST
Učinkovitost stroja 
zagotavljamo z rednim 
vzdrževanjem, 
profesionalno servisno 
službo in originalnimi 
rezervnimi deli.

Kontaktirajte nas:
www.kozama.si

Kozama doo Ljubljana
Jurčkova cesta 99, 1000 Ljubljana
Tel 01 280 11 20; 280 11 22
trgovina@kozama.si; info@kozama.si




