
www.kaeser.com

Bouwcompressoren
Mobilair M 13   M 15   M 17

Mobiele compressoren met het wereldwijd erkende 6LJPD�3URÀHO�

Debieten: 0,75 tot 1,6 m³/min



M13   M15   M17

Veelzijdig inzetbaar

De drie versies van de kleinste Mobilair-compressor 

kennen verschillende toepassingsmogelijkheden. 

Bij tot +40 C° leveren ze de nodige energie voor 

persluchthamers, -schoppen, -boormachines, 

-zagen, -schroevendraaiers, -slijpmachines, raketbo-

ren of drijven kanaalrobots aan. De 15-bar versie is 

zeer geschikt voor het leggen van glasvezelkabels 

zonder een sleuf te hoeven graven of voor lektes-

ten. Voor koele en condensaatvrije perslucht kan 

naar keuze een externe persluchtnakoeler worden 

aangesloten.

Schroefcompressor met benzine- of 
elektroaandrijving

De kern van deze installaties bestaat uit het sterk 

KAESER-schroefblok met energiezuinig Sigma Pro-

ÀHO��$DQGULMYLQJ�YLQGW�SODDWV�YLD�HHQ�]XLQLJH�+RQGD�
EHQ]LQHPRWRU�RI�HHQ�HQHUJLH�HIÀFLsQWH�GUDDLVWURRP-

motor (M 13E). Als krachtoverbrenging wordt een 

onderhoudsarme V-riem gebruikt. Afhankelijk van het 

gebruik kan men kiezen uit verschillende versies met 

werkdrukken van 7 tot 15 bar.

 

Eenvoudige bediening

De hoge kwaliteit van de Mobilair-compressoren M13, 

M15 en M17 komt o.a. tot uiting in de eenvoudige 

bediening. Dit wordt gegarandeerd door:

��KHW�RYHU]LFKWHOLMNH�EHGLHQLQJVSDQHHO�PHW�PDQRPHWHU� 
 bedrijfsurenteller en bewaking van de blokuitgang- 

 stemperatuur

��HHQYRXGLJ�VWDUWHQ�YDQ�GH�EHQ]LQHPRWRU�PHW 
 sleutel en betrouwbare koude start met choke 

 en elektrische starter

��VWDUW�YDQ�GH�HOHNWUR�YHUVLH�PHW�VOHFKWV�ppQ� 
 schakelaar met ster-driehoek-start ter vermijding van 

 hoge inschakelstroom; bewaking van de motor- 

 draairichting en comfortabele poolomschakelaar  

 (voor onbedoeld foutieve poling bij het aansluiten van 

 de installatie op het elektriciteitsnet)

Licht transport

De compressor kan op bijna elk laadvlak worden 

getransporteerd. Dus blijft de aanhangerkoppeling 

van het transportvoertuig vrij. Een inklapbaar hijsoog 

vergemakkelijkt het laden en uitladen.

Voldoende ruimte op elk laadvlak

Speciale kleuren

De geluiddempende kap van de installatie bestaat uit 

corrosievrij, krasbestendig, rotatiegesinterd polyethy-

leen. De installatie is ook in de volgende speciale 

kleuren leverbaar: 

blauw – lijkt op RAL 5017 

groen – lijkt op RAL 6024 

rood – lijkt op RAL 3020 

oranje – lijkt op RAL 2009.

Andere kleurnuances op verzoek.

De kleine modellen met grote capaciteit
Capaciteit is niet een kwestie van omvang of bedrijfsgewicht – daarvan zijn de kleine Mobilair-modellen M 13, 

M 15 en M 17 uitstekende voorbeelden: ze zijn compact gebouwd, licht en leveren afhankelijk van model tot 

1,2, 1,4 of 1,6 m³ perslucht per minuut (bij 7 bar). Om te kunnen inspelen op een zo breed mogelijk toepas-

singsspectrum is het model M 13 standaard met benzine- of met elektromotor leverbaar.
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M13   M15   M17
Sterk tot in elk detail – 
 met twee aandrijfvormen

Enorm uithoudingsvermogen

Een grote kunststof tank en een continue debietre-

geling zorgen voor het uithoudingsvermogen van 

de compressormodellen met benzinemotor. De 

debietregeling past het pompvermogen altijd aan de 

persluchtbehoefte aan. Daardoor daalt het brandstof-

verbruik van de toch al zuinige machine.

Uitlaatgasvrije alternatieven

Voor gebruik in gesloten ruimtes en/of geluidsge-

voelige zones is het model M13E ook leverbaar met 

draaistroommotor (IP54 ISO F). Deze manier van 

aandrijven is niet alleen zonder uitlaatgassen, maar 

ook erg stil.

Gemakkelijk te hanteren

Door de compacte constructie, het diepliggende 

zwaartepunt, grote luchtbanden en een lange, inklap-

bare schuifbeugel is deze uiterst licht hanteerbaar.

3DVW�LQ�GH�NR͉HUEDN

De compressor kan aan vier ergonomische beugels 

ook zonder kraan met de hand worden opgetild en 

bvb. in een transportbusje worden gezet.
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M 13
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Honda GX 630 15,5 2500 2200 20 202 ���� 76 1 x G½

M 15 1,4 7 Honda GX 630 15,5 3000 2200 20 202 1 x G½

M 17
1,6

1,0

7
15 Honda GX 630 15,5

3300

2300

2400

2000
20 204 1 x G½

���� 76

M 13E

1,20
1,00
0,90
0,85
0,75

7
10
12
13
15

ABM 4D112 M-2 7,5 3000
400V 50HZ
230V 50HZ
460V 60HZ

25A 187 ���� 73 1 x G½

Persluchtnakoeler als optie Afmetingen
M13, M15 en M17 kunnen ook werken met een 

externe persluchtnakoeler (voor koele en condensaat- 

vrije perslucht). De installaties 

kunnen hiervoor al op de fabriek worden voorbereid met

�����9�HOHNWULVFKH�DDQVOXLWLQJ�YRRU�GH�YRHGLQJ�YDQ 

 de ventilator van de nakoeler

��DDQVOXLWLQJ�YRRU�GH�UHWRXUOHLGLQJ�YDQ�DIJHVFKHLGHQ 

 condensaat (dit wordt bij installaties met benzinemotor  

 via de hete uitlaatgassen verdampt en bij de installaties 

 met elektromotoren in een ingebouwde tank opgevangen)

Draagconstructie met persluchtnakoeler: het onderstel 

(gewicht: 16 kg) beschikt over vast gemonteerde verbin-

dingsleidingen voor perslucht, stroomtoevoer van de ventila-

tor en condensaatretourleiding. De leidingen moeten alleen 

nog maar worden aangesloten op de daarvoor 

voorbereide compressor.

Installaties met benzinemotor

Technische gegevensSeriematig gebruiksvriendelijk

*) volgens richtlijn 2000/14/EG, gegarandeerd geluidsniveau – **) geluidsdrukniveau volgens ISO 3744, (r = 4m)

Installatie met elektromotor

Naast eenvoudig transport naar en op de bouwlocatie staan als doel van de productontwikkeling onder andere eenvoudige bediening 

HQ�RSWLPDOH�WRHJDQNHOLMNKHLG�YDQ�DOOH�RQGHUKRXGVSOHNNHQ�RS�GH�YRRUJURQG��+HW�UHVXOWDDW�]LMQ�ODJH�RQGHUKRXGVNRVWHQ�HQ�HHQ�VQHOOH�
en grote beschikbaarheid van de installatie.
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$OV�ppQ�YDQ�GH�JURRWVWH�FRPSUHVVRUSURGXFHQWHQ�LV�.$(6(5�.2035(6625(1�ZHUHOGZLMG�YHUWHJHQZRRUGLJG��
in meer dan 90 landen garanderen vestigingen en partnerondernemingen dat gebruikers van perslucht beschikken over de 

modernste, betrouwbaarste en meest rendabele installaties. 

(UYDUHQ�YDNNXQGLJH�DGYLVHXUV�HQ�LQJHQLHXUV�ELHGHQ�XLWJHEUHLG�DGYLHV�HQ�RQWZLNNHOHQ�LQGLYLGXHOH��HQHUJLH�HIÀ�FLsQWH�RSORVVLQJHQ�
YRRU�DOOH�WRHSDVVLQJVJHELHGHQ�YDQ�SHUVOXFKW��+HW�ZHUHOGZLMG�YHUWDNWH�FRPSXWHUQHWZHUN�YDQ�GH�.$(6(5�JURHS�VWHOW�GH�YROOHGLJH�
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-pro-

ducten over de hele wereld.

KAESER – thuis over de hele wereld

KAESER KOMPRESSOREN BVBA   

+HLYHOGHNHQV��$��²��%������.RQWLFK
7HO����������������������²��)D[�������������������������7pO����������������������²��)D[��������������������
info.belgium@kaeser.com – www.kaeser.com
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