
BOGE S-4 sorozat  Vezető szerepre tervezve



Az optimális olajleválasztáshoz, alacsony maradék 
olajtartalomhoz és hosszú, akár 9000 üzemórás 
élettartamhoz, valamint biztonságos és kényelmes 
betétcseréhez tervezték.

Az olaj- és a levegőhűtő is, a könnyű és kényelmes 
tisztítás érdekében az oldalsó szervizajtón keresztül 
egyszerűen kihúzható.

Optimális kerületi sebesség mellett a BOGE 
sűrítőfokozatai nyújtják a legjobb hatásfokot, akár 
közvetlen (opcionálisan fordulatszámszabályozással), 
akár integrált hajtóműves hajtással.

A hajtómotor, a sűrítőfokozat és az olajleválasztó tartály 
rugalmas rögzítéssel csatlakozik az alapkerethez a 
rezgésátadás és a zajszint csökkentése érdekében.

A rendkívül csendes és alacsony fordulatú radiál 
ventilátor elegendő nyomástartalékot kínál egy rövid 

kidobó csatorna szakasz csatlakoztatásához.

A nagyvonalúan méretezett hűtőlevegő csatorna 
többszöri irányváltásra kényszeríti a hűtőlégáramot, a 

meghajtás és a sűrítőfokozat által keltett üzemi zaj 
minimalizálása érdekében.

A beszívott levegő leghatékonyabb tisztítása és a sűrítő 
minimális kopásának biztosításáért a beszívott levegőt 

minden S-4 modell először szétválasztja, majd azt 
követően finomszűri.

A beszívott levegő leghatékonyabb tisztítása és a 
sűrítő minimális kopásának biztosítása érdekében 

a beszívott levegőt minden S-4 modell először 
szétválasztja, majd azt követően finomszűri.

A legapróbb részletekig innovatív. 55 és 160 kW közötti teljesítmény kategóriában.

S-4 sorozat   A konstrukciós elv                  
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Az ipari fejlődés hajtóerejeként tervezték: A BOGE S-4 sorozata jelentős áttörést ért el 
az energiafogyasztás, a zajkibocsátás és az egyszerű karbantartás terén. Akár 55, akár 
160 kW-os kompresszorról van szó, az összes S-4 modell házon belül kifejlesztett 
prémium sűrítőfokozattal (IntegrateDrive) rendelkezik, amelyet a maximális 
hatékonyság és a szinte karbantartás nélküli működés érdekében terveztek.

Innovatív leválasztási technológia

Következetes könnyű hozzáférési elv 

Optimalizált sűrítőfokozat

Rugalmas „SilentMount” felfüggesztés

Alacsony fordulatú radiál hűtőventilátor

Alacsony zajkibocsátásra optimalizált 
hűtőlevegő elvezetés

Hatékony szívó szűrő

Hatékony meghajtómotor



S-4 sorozat   A legfontosabb előnyök                  

Hatékonyság egy teljesen új szinten

A BOGE csavarkompresszorok legújabb generációja új trendet teremt, amikor a 
sűrített levegő csendes, hatékony és megbízható előállításáról van szó.  Bármilyen 
eltérőek is az üzemeltetési körülmények, robusztus technológiájával, minimális belső 
nyomásveszteséggel és a maximális hatékonyságot biztosító úttörő fejlesztésekkel az 
S-4 sorozat minden esetben gyorsan megtérül, mindezt meglepően alacsony 
karbantartási igénnyel.
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Az integrált, teljesen zárt hajtóműves sűrítőfokozat csökkenti a belső 
nyomásveszteséget, az energiafogyasztást és a zajszintet. A nyomás- 
és teljesítménytartomány a vezérlő panelről  szabályozható.

Az S-4 sorozat hangszigetelt oldalpaneljei néhány egyszerű 
lépésben eltávolíthatóak, így az összes alkatrész könnyen 
hozzáférhető. A hozzáférés két oldalra korlátozódik és az 
intelligens megoldásoknak, például az olaj- és léghűtők fiókos-
elvének köszönhetően az egyszerű karbantartás garantált.

A nagyvonalúan tervezett alkatrészek alacsony belső nyomásveszteséget 
és maximális hatékonyságot garantálnak. Az integrált, karbantartásmentes 
zárt meghajtás kenését a sűrítő olajköre biztosítja. A lágy és kíméletes 
indításról a minimumnyomás szabályozó szelep és a szívásszabályozó 
gondoskodik. Ez minimalizálja a nyomásveszteségeket és kikapcsolás után 
tehermentesíti a kompresszort.

Minden szerkezeti elemet a maximális zajcsökkentés szem előtt tartásával 
fejlesztettek ki. Az alacsony fordulatú sűrítőktől és radiálventilátoroktól 
kezdve az innovatív, újrahasznosítható, környezetbarát, nem gyúlékony és 
magas adszorpciós tényezővel rendelkező anyagok kiválasztásáig. Az 
eredmény: kategóriájuk legcsendesebb csavarkompresszorai, amelyek a 
telepítés szempontjából maximális rugalmasságot biztosítanak.

Hatékonyságra optimalizált sűrítőfokozat

Könnyű hozzáférés elve a könnyű karbantartás 
érdekében

Hosszú élettartam az intelligens tervezésnek 
köszönhetően

Csendesebb a nagyobb rugalmasság érdekében



Minden ellenőrzés alatt 

S-4 sorozat   Vezérlés és további opciók                  

Képes akár négy kompresszor igény szerint vezérlésére, az alapterhelés 
egyenlő elosztásával és a nyomásértékek felügyeletével. Akár a legnagyobb 
teljesítményű kompresszor kapcsol be először, vagy a legrégebbi mindig 
utoljára, vagy mindegyik egyformán üzemel, hogy a karbantartást egyszerre 
lehessen elvégezni – ez a moduláris vezérlés hatalmas rugalmasságot 
eredményez, valamint a redundancia is könnyen biztosítható.

A hosszú élettartam biztosításához megadott időközönként 
rendszeresen zsírozni kell a hajtómotor csapágyait. Opcionálisan a 
focus control 2.0 ezt a műveletet is elvégzi. Az előírt időpont elérésekor 
a vezérlés automatikusan aktiválja a kenőegységet, hogy pontosan 
adagolt zsírmennyiséget juttasson a csapágyakba. Természetesen csak 
járó motor esetén, a gyártó előírása szerint.

Az intelligens vezérlési koncepció alapozza meg a sorozat hatékonyságának 
jelentős növekedését. A moduláris kialakítású focus control 2.0 vezérlés “a 
legkorszerűbbnek” tekinthető, mert lehetővé teszi, hogy egyszerűen mindent 
kézben tarthasson, az “egyszerű” -re helyezve a hangsúlyt. Ez a legújabb 
generációs vezérlés, amely akár négy kompresszort képes vezérelni, 
hatékonyabbá és megbízhatóbbá teszi a sűrített levegő előállítását.

Ez az intelligens, felülrendelt hálózati vezérlés korlátlan számú kompresszort, 
sűrített levegős hálózatot és kiegészítő eszközt képes kezelni. Nagy 
teljesítményű vezérlő algoritmusai a teljes sűrített levegő állomást figyelik és 
irányítják – proaktívan és a felhasználásnak megfelelően.  A vezérlés intuitív 
módon, a 15,6 hüvelykes kijelző érintőparancsaival működik.

A BOGE connect az Ön belépője az Ipar 4.0 világába. Az összes 
rendszeradatot és a gép üzemi paramétereit folyamatosan továbbítja a 
BOGE connect portálra. Az adatok bármely okoseszközről grafikusan 
lehívhatók. A BOGE connect automatikusan felismeri a nem hatékony 
rendszereket, segít azonosítani az optimalizálási potenciált és 
leegyszerűsíti a karbantartás bonyolítását.

focus control 2.0 

Szuverén vezérlés: focus control 2.0

Intelligens kenés a terv szerint

Korlátlan lehetőségek: airtelligence provis 3

A jövő már ma: BOGE connect



Pontosan az Ön igényeinek megfelelően

S-4 sorozat   Integrált sűrített levegős rendszer optimalizálás

Minimális nyomásveszteség és állandó harmatpont a működés minden 
szakaszában. A BOGE nagy teljesítményű hűtveszárítóival energiát takarít 
meg, jelentősen növelve a hatékonyságot. Folyamatosan adaptálható az 
üzemi körülményekhez, miközben nagyon kevés ózon-semleges 
környezetbarát hűtőközeget igényel.

A BOGE DAV sorozatú melegregenerációs adszorpciós szárítói 
nagyon energiatakarékos megoldást kínálnak nagyüzemi sűrített 
levegős alkalmazásokhoz. Köszönhetően a szériatartozék 
harmatpont-szabályozásnak a szárítási fázis meghosszabbítható, 
így a regenerálás energiaigénye jelentősen csökkenthető.

A kompresszorba juttatott energia nagy része hővé alakul. A BOGE 
Duotherm hővisszanyerő ennek az energiának kb. 72% -át hő formájában 
további felhasználási célra – pl. fűtés, használati- vagy technológiai 
melegvíz – képes biztosítani. Gyorsan megtérül és a rendszer bármikor 
nagyon könnyen utólag is felszerelhető.

Nincs elég hely a sűrített levegő termelésének bővítésére? Át kellene 
telepíteni a termelés egy részét? Ilyen esetekben létezik olyan konténeres 
megoldás, amelyben mindenre van hely: kompresszorok, sűrített levegő 
kezelés, vezérléstechnika stb.  Kompakt kialakításának és karbantartási célú 
könnyű hozzáférhetőségének köszönhetően az S-4 sorozat modelljei az ilyen 
célú beépítésekre különösen alkalmasak.

A testreszabott megoldások területén hosszú évtizedek óta a BOGE a biztos 
pont, mert a sűrített levegő kezelésére szolgáló, rendkívül specializált 
rendszerelemek mellett kulcsrakész sűrített levegő állomásokat is kínálunk, 
amelyek pontosan kielégítik az Ön igényeit.

Energiatakarékos hűtveszárító

Harmatpont vezérelt adszorpciós szárító

Szisztematikus hővisszanyerés

Konténeres megoldások  



Mindenhol és bármikor. A BOGE sokoldalú szolgáltatása.

S-4 sorozat   Szolgáltatás az Ön igényeinek megfelelően

Sűrített levegő úttörőként, már a kezdetektől többet kínáltunk a technológiai 
szakértelemünknél. A BOGE mindig szorosan együttműködött az ügyfelekkel 
és disztribúciós partnerekkel, ez formálta megértésünket a jó és kooperatív 
szolgáltatás iránt. Mivel sikerünk az Ön elégedettségén múlik, kérlelhetetlenül 
törekszünk a fejlődésre annak érdekében, hogy hozzáadott értéket 
biztosítsunk Önnek a sűrített levegővel.

Legyen az üzembe helyezés, karbantartás, javítás vagy ellenőrzés – 
minősített BOGE szerviztechnikusaink világszerte elérhetőek, minden 
műszaki kérdésben. Ezen túlmenően, technikai támogatásunk éjjel-
nappal, a hét minden napján rendelkezésre áll.

A BOGE bestcair program öt év garantált védelmet nyújt minden, „A” 
kategóriájú pótalkatrész vonatkozásában, amelyekre ingyenes cserét 
biztosítunk az Ön számára. A szükséges karbantartást minősített BOGE 
szerviztechnikusok végzik – természetesen eredeti BOGE alkatrészekkel.

A BOGE eredeti alkatrészeit a jóváhagyás előtt több ezer órán át tesztelik, 
hogy garantálják a rendszer folyamatosan magas szintű hatékonyságát és 
minimalizálják a nem tervezett meghibásodás kockázatát. Ezért védi 
befektetését az eredeti alkatrészekkel történő rendszeres karbantartás. 
BOGE cairpac karbantartási csomagjaink tartalmazzák a karbantartáshoz 
szükséges összes alkatrészt, így azok költsége kedvezőbb, mint az egyes 
alkatrészek összege.

A rendszeres karbantartás jelentősen meghosszabbítja a rendszer 
élettartamát. Ennek érdekében szükségletalapú szolgáltatási ajánlatokat 
kínálunk – a rendszerellenőrzésektől és karbantartási szerződéstől a teljes 
körű szolgáltatási szerződésekig, amelyek során kivétel nélkül átveszünk 
minden munkát a sűrített levegős rendszeren.

Szakembereink mindig ügyeletben 

5 év garancia: BOGE bestcair

Minden, amire szükség van: cairpac csomagok

Testreszabott karbantartási szerződések



Ügyfeleink a világ több mint  

120 országában bíznak a BOGE 

márkában. A már negyedik 

generációs családi vállalkozás 

minden tapasztalatát innovatív 

megoldások és kivételesen hatékony 

termékek kifejlesztésére irányítja a 

sűrített levegős ipar számára.

Press Air Kft. · BOGE GmbH Hivatalos márkaképviselet és szervíz
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00
3-

UN
-U

N-
0-

04
.2

02
1 

· A
 te

ch
ni

ka
i v

ál
to

zt
at

ás
ok

 jo
gá

t f
en

nt
ar

tju
k,

 a
 n

yo
m

da
i h

ib
ák

ér
t f

el
el

ős
sé

ge
t n

em
 v

ál
la

lu
nk

.

BOGE Compressed Air Systems GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1–7 · 33739 Bielefeld · Tel. +49 5206 601-0 · Fax +49 5206 601-200 · info@boge.com · boge.com


