
Een compressor van Silent Blue voor een geruisloze 
werkomgeving, schoon, betrouwbaar en breed inzetbaar. 

De robuuste motor achter al uw karweien presteert onder druk als de beste. Standaard druk tot 8 bar. Nooit een tekort 

aan lucht. De Silent Blue voorziet ieder handapparaat van de benodigde druk en lucht. Of het nu gaat om 

nietmachines, lijmpistolen, tack rs of vele andere toepassingen. De Silent Blue is een echt werkpaard met prestaties 

van maar liefst 50 L/Min en doet zijn krachtige werk in alle stilte. 

De Silent Blue is erg compact en goed beschermd met een stalen beugel. Daarmee is hij tevens gemakkelijk te 

verplaat sen en dus goed bruikbaar voor operaties 'in het veld'. Standaard is iedere Silent Blue voorzien van een tank, 

drukschakelaar, manometer, terugslagklep, vochtaftapkraan, reduceerventiel en thermische beveiliging. 

Het is daarmee een bijzonder complete compressor, die bovendien zonder verdere installatiekosten in werking is te 

stellen ('plug & play'). Met een bijzonder laag geluidsniveau van 40 dB/A kan de Silent Blue dichtbij de werkplek 

worden geplaatst. De gemonteerde stevige rubberen noppen absorberen daarbij tevens iedere trilling en voorkomen 

dat er beschadigingen ontstaan aan uw vloerbedekking. Naast het mini male onderhoud die Silent Blue vraagt kunt u 

rekenen op een garantieperiode van een jaar. 
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Model Motor 
(kW) 

SB 50/4 0,35 

SB 50/9 0,35 

SB 50/15 0,35 

SB 50/24 0,35 

Standaard uitgevoerd in 230V-50Hz • Andere spanningsuitvoeringen op aanvraag 

Technische specificaties kunnen zonder vooraf overleg gewijzigd worden. 
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Input Output Druk (max) Geluid Volt Tank Gewicht Afmeting 
(1/min) (1/min) 8 bar (bar) (dB/A) (liter) (kg) (1 x bx h) 

50 32 8 40-45 230 3,5 20 30 X 37 X 34 

50 32 8 40-45 230 10 21 32 X 32 X44 

50 32 8 40-45 230 15 24 35 x35x47 

50 32 8 40-45 230 24 28 40x40x60 
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