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Robinet de purjare
Supapă de siguranță

Cablu de alimentare cu împământare

Au cilindru cu piston cu ungere și o treaptă de compresie, acționate printr-un cuplaj
Compresoare cu acționare directă de 8 și 10 bari

Fiabile datorita electromotoarele cu bobinaj din sârmă de cupru de bună calitate.

Atât rezervorul cît și restul componentelor sunt protejate la atingere prin legarea la 

împământare prin intermediul ștecherului cu contact de protecție.

până la linii industriale de producție.
Sunt recomandate pentru ateliere mici, puncte de service auto și

Compresoarele Stager

Manometru presiune butelie și presiune reglată
Roți, mâner pentru transport si suport anti-vibrații
Protecție termică la suprasarcină resetabilă manual
Priza rapidă pentru conectarea sculelor pneumatice

Presostat și regulator presiune - cuplă rapidă (modelele monofazate)
Dotate cu

Compresoare de aer profesionale cu două pistoane, într-o treaptă de compresie, 

acționate prin curea de un motor electric monofazat sau trifazat.

Compresoare cu acționare prin curea de 8 și 10 bari

direct de un electromotor monofazat.

La modelele trifazate, alimentarea electrică se face doar prin cele 3 faze, nu necesită nul.



Compresoare cu angrenare pe curea, 8 bar
HMV0.25/100,  HMV0.6/200
HMV0.25/250, HMV0.6/370

8
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Compresoare cu angrenare pe curea, 10 bar
HMV0.6/200-10, HMV0.6/370-10 10

Acesorii compresoare
Furtun, filtru aer, pistol, Kit accesorii 11

Compresoare cu angrenare directa, 10 bar
HM3100V-10 7

Compresoare cu angrenare directa, 8 bar
HM1010K, HM2024F
HM0.75JW/24, HM0.75JW/50
HM0.75x2JW/50, HM2050B/50L
HM3100V

4
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Compresoare cu
angrenare directă4

Recomandate 
pentru ateliere 
mici, puncte de 

service auto și până 
la linii industriale 

de producție

HM1010K

dotat cu 
picioare de 
cauciuc și 

mâner pentru 
transport

Protecția termică la suprasarcina resetabilă manual 

Ștecher cu contact de protecție
Cablu de alimentare cu împământare

HM2024F

tip motor: 
1 cilindru

Tensiune nominală: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Debit de aer refulat: 200 L/min

Turație motor: 2850 rpm

Grad de protecție: IP 20

Greutate:23 kg

Temperatură de lucru: -10...+150° C   

Nivel zgomot: 95 dB(A)

Dimensiuni (LxWxH): 575x255x600 mm

Putere
(kW)

1.5
Capacitate
rezervor (L)

24
Presiune

(bar)

8

Fiabilitatea este 
dată de 

electromotoarele 
cu bobinaj din 

sârma de cupru de 
buna calitate

Fiind dotate cu roți și mâner pentru transport, 
compresoarele Stager sunt simplu de manevrat 
în spații mici

Compresoare cu angrenare directă

Debit de aer refulat: 126 l/min

Frecvență: 50 Hz

Tensiune nominală: 230 V

Greutate: 13.5 kg

Grad de protecție: Ip20

Turație motor: 2850 rpm

Nivel zgomot: 95 dB(A)

Dimensiuni (LxWxH): 500x190x440 mm

Temperatură de lucru: -10...+150° C 

Putere
(kW)

0.75
Capacitate
rezervor (L)

6
Presiune

(bar)

8
 
Cod comandă: 4530101010

 
Cod comandă: 4530102024



Compresoare cu angrenare directă

Compresoare cu
angrenare directă 5

Tensiune nominală: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Debit de aer refulat: 135 L/min

Turație motor: 1400 rpm

Tip motor: 1 cilindru

Grad de protecție: IP 20

Greutate: 30 kg  

Nivel zgomot: 65 dB(A)

Dimensiuni (LxWxH): 740x320x680 mm

Putere
(kW)

0.75
Capacitate
rezervor (L)

50
Presiune

(bar)

8

HM0.75JW/50
motor în
1 cilindru

Dispune de o carcasă integrată pentru răcire mai bună şi pentru 
a permite o mai bună protecţie termică, iar filtrul montat face 
ca zgomotul să fie mai redus față de alte compresoare.

Recomandate 
pentru ateliere 
mici, puncte de 

service auto și până 
la linii industriale 

de producție

Tensiune nominală: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Debit de aer refulat: 135 L/min

Turație motor: 1400 rpm

Grad de protecție: IP  20

Greutate: 22.5 kg

Temperatură de lucru: -10...+150° C

Dimensiuni (LxWxH): 580x255x600 mm

Nivel zgomot: 57 dB (A)

Putere
(kW)

0.75
Capacitate
rezervor (L)

24
Presiune

(bar)

8

SILENȚIOS

Manometrul și priza rapidă pentru conectarea 
sculelor pneumatice îl fac ușor de utilizat chiar 
și pentru utilizatorii neprofesioniști

HM0.75JW/24

 
Cod comandă: 4530107524

 
Cod comandă: 4530107550



Compresoare cu angrenare directă

Compresoare cu
angrenare directă6

Frecvență: 50 Hz 

Debit de aer refulat: 200 L/min

Tensiune nominală: 230 V

Turație motor: 2850 rpm

Grad de protecție: IP 20

Greutate: 33 kg

Nivel zgomot: 95 dB(A)

Temperatură de lucru: -10...+150° C   

Dimensiuni (LxWxH): 740x320x690 mm

Putere
(kW)

1.5
Capacitate
rezervor (L)

50
Presiune

(bar)

8

HM2050B/50L

Compresor
silențios

Compresoare fiabile datorită elecromotoarelor 
cu bobinaj din sârma de cupru de bună calitate

Debit de aer refulat: 270L/min

Frecvență: 50 Hz

Tensiune nominală: 230 V

Turație motor: 2850 rpm

Greutate: 45 kg

Grad de protecție: IP 20

Dimensiuni (LxWxH): 740x320x680 mm

Nivel zgomot: 65 dB(A)

Temperatură de lucru: -10...+150° C  

Putere
(kW)

1.5
Capacitate
rezervor (L)

50
Presiune

(bar)

8

dotat cu 
roți și mâner 

pentru 
transport

Cablu de alimentare cu împământare
Ștecher cu contact de protecție

Protecția termică la suprasarcina resetabilă manual 

HM0.75x2JW/50

motor în
2 cilindri

 
Cod comandă: 4530127550_2

 
Cod comandă: 4530102050



Compresoare cu angrenare directă

Compresoare cu
angrenare directă 7

Recomandate 
pentru ateliere 
mici, puncte de 

service auto și până 
la linii industriale 

de producție

HM3100V

Protecția termică la suprasarcina resetabilă manual 
Cablu de alimentare cu împământare
Ștecher cu contact de protecție

motor în
2 cilindri

 
Cod comandă: 4530103100

Tensiune nominală: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Debit de aer refulat: 356 L/min

Turație motor: 2850 rpm

Rezervor aer: CW100/10

Greutate: 59 kg

Temperatură de lucru: -10...+150° C   

Nivel zgomot: 95 dB(A)

Dimensiuni(LxWxH): 1005x410x810 mm

Putere
(kW)

2.2
Capacitate
rezervor (L)

100
Presiune

(bar)

10

protecție 
termică

Manometrul și priza rapidă pentru conectarea 
sculelor pneumatice îl fac ușor de utilizat chiar și 
pentru utilizatorii neprofesioniști

HM3100V-10

 
Cod comandă: 453010310010

Frecvență: 50 Hz

Debit de aer refulat: 356 l/min

Tensiune nominală: 230 V

Greutate: 59 kg

Grad de protecție: IP 20

Turație motor: 2850 rpm

Nivel zgomot: 95 dB(A)

Dimensiuni(LxWxH):1005x410x810 mm

Temperatură de lucru: -10...+150° C  

Putere
(kW)

2.2
Capacitate
rezervor (L)

6
Presiune

(bar)

8

roți și mâner 
pentru 

transport

dotat cu 



Compresoare cu angrenare pe curea

Compresoare cu
angrenare pe curea8

Frecvență: 50 Hz

Debit de aer refulat: 600 L/min

Tensiune nominală: 400V

Turație motor: 950 rpm

Grad de protecție: IP 20

Greutate: 95 kg

Temperatură de lucru: -10...+150° C   

Nivel zgomot: 97 dB(A)

Dimensiuni(LxWxH):1280x480x1030mm

Putere
(kW)

4.1
Capacitate
rezervor (L)

200
Presiune

(bar)

8

placă 
port-supape 

din oțel

Compresor cu două pistoane, într-o treaptă de 
compresie, acționat prin curea de un motor 
electric monofazat sau trifazat

Alimentarea 
electrică se 

face doar prin 
cele 3 faze, nu 
necesită nul

Tensiune nominală: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Debit de aer refulat: 324  L/min

Grad de protecție: IP 20

Turație motor: 1050 rpm

Greutate: 76 kg

Nivel zgomot: 97 dB(A)

Dimensiuni(LxWxH):1070x390x920 mm

Temperatură de lucru: -10...+150° C  

Putere
(kW)

2.2
Capacitate
rezervor (L)

100
Presiune

(bar)

8

Compresorul 
dispune de o 

carcasă integrată 
pentru răcire şi o 

mai bună protecţie 
termică

Manometrul și priza rapidă pentru conectarea 
sculelor pneumatice îl fac ușor de utilizat chiar și 
pentru utilizatorii neprofesioniști

suport 
anti-

vibrații

HMV0.25/100

HMV0.6/200

 
Cod comandă: 4530100258

 
Cod comandă: 4530106200



Compresoare cu angrenare pe curea

Compresoare cu
angrenare pe curea 9

Tensiune nominală: 400 V

Frecvență: 50 Hz

Debit de aer refulat: 600 L/min

Turație motor: 950 rpm

Grad de protecție: IP 20

Greutate: 212 kg

Temperatură de lucru: -10...+150° C   

Dimensiuni(LxWxH):1580x580x1100mm

Nivel zgomot: 97 dB(A)

Putere
(kW)

4.1
Capacitate
rezervor (L)

370
Presiune

(bar)

8

Alimentarea 
electrică se face 
doar prin cele 3 

faze, nu necesită 
nulprotecție 

termică

Manometrul și priza rapidă pentru conectarea 
sculelor pneumatice îl fac ușor de utilizat chiar și 
pentru utilizatorii neprofesioniști

Debit de aer refulat: 250 L/min

Tensiune nominală: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Greutate: 127 kg

Grad de protecție: IP 20

Turație motor: 1050 rpm

Dimensiuni(LxWxH):1290x530x1030mm

Nivel zgomot: 97 dB(A)

Temperatură de lucru: -10...+150° C

Putere
(kW)

2.2
Capacitate
rezervor (L)

250
Presiune

(bar)

8

dotate cu 
roți și mâner 

pentru 
transport

Ștecher cu contact de protecție
Cablu de alimentare cu împământare
Protecția termică la suprasarcina resetabilă manual 

monofazat

HMV0.25/250

HMV0.6/370

 
Cod comandă: 4530102258

 
Cod comandă: 4530106370



Compresoare cu angrenare pe curea

HMV0.6/370-10

Tensiune nominală: 400V

Frecvență: 50 Hz

Debit de aer refulat: 600 L/min

Turație motor: 950 rpm

Tip rezervor: CW370/10

Greutate: 212 kg

Temperatură de lucru:  -10...+150° C    

Dimensiuni(LxWxH):1580x580x1100 mm

Nivel zgomot: 97 dB(A)

Putere
(kW)

4.1
Capacitate
rezervor (L)

370
Presiune

(bar)

10

placă 
port-supape 

din oțel

Compresor cu două pistoane, într-o treaptă de 
compresie, acționat prin curea de un motor 
electric monofazat sau trifazat

Alimentarea 
electrică se 

face doar prin 
cele 3 faze, nu 
necesită nul

Tensiune nominală: 400 V

Frecvență: 50 Hz

Debit de aer refulat: 600  L/min

Turație motor: 950 rpm

Tip rezervor: CW200/10 

Greutate: 95 kg

Temperatură de lucru: -10...+150° C  

Dimensiuni(LxWxH):1280x480x1030 mm

Nivel zgomot: 97 dB(A)

Putere
(kW)

4.1
Capacitate
rezervor (L)

200
Presiune

(bar)

10

Compresorul 
dispune de o 

carcasă integrată 
pentru răcire şi o 

mai bună protecţie 
termică

Manometrul și priza rapidă pentru conectarea 
sculelor pneumatice îl fac ușor de utilizat chiar și 
pentru utilizatorii neprofesioniști

Compresoare cu
angrenare pe curea10

suport 
anti-

vibrații

HMV0.6/200-10

 
Cod comandă: 453010620010

 
Cod comandă: 453010637010



Accesorii

Material: PVC
Lungime: 10/20 m
Diametru interior: 6 mm
Diametru exterior: 8 mm
Presiune max. 29 bar

Furtun aer 10/20 m Filtru aer simplu

Pistol vopsit

Presiune max. funcționare: 10 Bar
Diametru filet conectare: 1/4"
Temperatura max. funcționare: 60C

diametru duza: 1,7 mm
presiune de lucru: 1-3 bar
consum aer: 380 l/min
conector rapid: NPS 1/4"
greutate: 1 kg
volum rezervor: 0.6 l

Presiune max. funcționare: 10 Bar
Diametru filet conectare: 1/4"
Temperatura max. funcționare: 60C

Filtru de aer dublu

Set 4 accesorii pentru compresor, 
compus din:
Ÿ pistol suflat scurt
Ÿ pistol manometru
Ÿ pistol vopsit cu rezervor de 0.5 L
Ÿ furtun spiralat de 5m

Kit 4 accesoriiKit 3 accesorii

Ÿ pistol manometru
Ÿ furtun spiralat de 5m

Ÿ pistol suflat scurt

Set 3 accesorii pentru compresor, 
compus din:

 
Cod comandă: 

4530100010/4530100020

 
Cod comandă: 4530100001

 
Cod comandă: 4530100002

 
Cod comandă: 4530100017

 
Cod comandă: 4530100003

 
Cod comandă: 4530100004



Distribuit de:


