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Capaciteit: 1,90 tot 3,15 m³/min

Mobiele bouwcompressoren
MOBILAIR M 27 / M 31
Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL



www.kaeser.com

2 3

Druk 

Net als bij alle KAESER-schroefcompressoren vormt 
ook bij de series M 27 en M 31 het schroefcom-
pressorblok met rotoren en het wereldwijd erkende 
SIGMA PROFIEL de kern. Het staat borg voor meer 
perslucht met minder energie. Voor de werkdruk kan 
men naast de standaardwaarde 7 bar ook kiezen uit 
10, 12 of 14 bar. 

Compacte energiecentrale 

Beide modellen zijn niet alleen een betrouwbare 
persluchtproducent. Uitgerust met de optioneel ver-
krijgbare, geïntegreerde 6,5-KVA-generator worden 
zij een ware energiecentrale en leveren naar keuze
perslucht en/of elektriciteit.

Persluchtkwaliteit 

Indien nodig zorgen persluchtnakoeler en conden-
saataftap voor koele, droge perslucht. M 27 en 
M 31 zonder persluchtbehandeling beschikken stan-
daard over de gepatenteerde antivriesregeling. Deze 
voorkomt, samen met de optionele olienevelaar, dat 
ook bij lage buitentemperaturen het persluchtgereed-
schap niet bevriest. 

Nuttige extra’s 

Doordachte opties maken deze mobiele compres-
soren nog veelzijdiger. Hiertoe behoren o.a. de 
slanghaspel met een 20 m lange lichtgewichtslang, 
het hamervak of de gesloten bodemplaat. Tot de uit-
rusting voor toepassing in raffi naderijen behoren bvb. 
een vonkenvanger en motorafsluitklep. Voor gebruik 
bij zandstralen is er een terugslagventiel.

Compact, krachtig, veelzijdig
Deze nieuwe MOBILAIR-mobiele compressoren overtuigen niet alleen door hun hoge capaciteit. Door de 
verschillende uitvoeringsopties worden deze effi ciënte bouwcompressoren ware perslucht-multitalenten.

MOBILAIR M 27/ M 31 Compact multitalent

Opbouwvarianten 

Voor stationaire opbouw op transportwagens is de in-
stallatie leverbaar met een carrosserie van staalplaat 
en een optimaal gepositioneerd bedieningspaneel.
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Economisch robuust 

Sterk energiebesparend team 

Het KAESER-schroefcompressorblok met het ener-
giebesparende SIGMA PROFIEL wordt aangedreven
via een tandwielkast door de robuuste, watergekoel-
de Kubota-driecilinder dieselmotor. De elektrische 
brandstofpomp zorgt voor het comfortabel ontluchten 
van de brandstofl eidingen.

Servicevriendelijk 

Door de grote openingshoek van de kap kan men 
gemakkelijk servicewerkzaamheden uitvoeren. Alle 
onderhoudsplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk. 
Dit garandeert een zo hoog mogelijke beschikbaar-
heid van perslucht.

Koele en droge perslucht 

De persluchtnakoeler koelt de perslucht terug op 7°C 
boven de omgevingstemperatuur. Door de overhel-
lende constructie kan het condensaat gemakkelijk 
wegstromen waardoor het niet bevriest in de winter. 
Het condensaat wordt samen met de hete uitlaatgas-
sen van de motor milieuvriendelijk verdampt. 

Enorm uithoudingsvermogen

Door perfect gebruik te maken van de beschikbare 
ruimte, bevat de transparante PE-tank extra veel die-
sel voor lange diensten zonder bijtanken.

De reinigingsopening in de bodem zorgt voor een 
storingsvrije werking.

MOBILAIR M 27/ M 31

40 l
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Veelzijdige uitrusting 
      voor veelzijdige toepassingen

Carrosserievarianten 

De M 27/M 31 zijn stationair alleen met metalen kap 
leverbaar. Mobiele uitvoeringen zijn er naar keuze 
met geluidgedempte, verzinkte en poedergecoate, 
volledig stalen kap of met dubbelwandige geluiddem-
pende kap van rotatiegesinterd polyethyleen. 

Optie generator

De borstelloze, onderhoudsvrije 6,5-kVA-synchroon-
generator (IP54) kan, afhankelijk van de stroombe-
hoefte, van continu bedrijf worden omgeschakeld op 
een energiebesparende inschakelautomaat. Op die 
manier wordt de M 27 / M 31 een fl exibele energie-
centrale op de bouwplaats.

Veiligheid voor alles

Bij de compressoren met PE-kap is de generatoraan-
sluiting veilig ingebed in een PE-vak op de achter-
zijde. Stopcontacten van beschermingsklasse IP44, 
afsluitbare hoofdschakelaar en veiligheidsscheiding 
met isolatiebewaking zijn nog enkele veiligheidsken-
merken.

Praktische bediening 

De lage positie van de bedieningselementen bij de 
installatie met metalen kap is ideaal voor gebruik van 
deze installatie op laadvlakken van transportwagens. 
De bediening gaat via één startschakelaar en duide-
lijke pictogrammen.

MOBILAIR M 27/ M 31
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Modell
Kompressor Dieselmotor 3-Zylinder (wassergekühlt) Anlage

Volumen-
strom

Betriebs-
über-
druck

Fabrikat Typ Motor-
nenn-

leistung

Drehzahl 
bei 

Volllast

Kraftstoff -
behälter-

inhalt

Betriebs-
gewicht

Schall-
leistungspegel 

Schall-
druck-
pegel

Druckluft-
anschluss

Druckluft-
aufbereitung

m³/min bar kW U/min l kg** dB(A)*** dB(A)****

M 27 2,6 7 Kubota D1105 17,9 2850 40 555 ≤ 98 67 2 x G 3/4 Optie

M 27
mit 6,5 kVA
Generator

1,9 7 Kubota D1105 17,9 2850 40 625 ≤ 98 67 2 x G 3/4 Optie

M 31

3,15
2,6
2,3
1,9

7
10
12
14

Kubota D1105T 24,1 2900 40 560 ≤ 98 69 2 x G 3/4 Optie

M 31
mit 6,5 kVA
Generator

2,0*

7 Kubota D1105T 24,1 2900 40 630 ≤ 98 69 2 x G 3/4 Optie
3,0

Gepatenteerde 
anti-vriesregeling  

Past bedrijfstemperatuur 
automatisch aan op de 

buitentemperatuur, om perslucht-
hamers te beschermen tegen 

vastvriezen 

Variant A 

• koel
• condensaatvrij

 

Koele perslucht, zonder condensaat 
(100 % verzadigd), voor perslucht-

gereedschap en overbrugging 
stationaire compressoren

Variant B 

• koel
• gedroogd

 

Gedroogde perslucht, verwarming
rond min. 20 °C, voor een bedrijf 

beneden 0 °C en voor het werken 
met langere persluchtleidingen

AfmetingenUitvoering

Technische gegevens

Aparte luchtfi lters 

Optimale dimensionering voor de com-
pressor en motor, aparte luchtfi lters 
voor meer betrouwbaarheid en langere 
levensduur; snel reinigen of vervangen 
van de fi lters ter plekke. 

Standaard olie-
temperatuurregeling 

Automatisch thermoventiel voor zeer 
korte warmloopfase en snel bereiken 
en betrouwbaar vasthouden van de 
optimale bedrijfstemperatuur; geen 
overmatige condensaatvorming in het 
compressoroliecircuit; lange standtijd 
van de afscheidingspatroon; instal-
laties zonder persluchtbehandeling of 
variant B met daarbij antivriesregeling.

Robuust 
AL-KO onderstel

Onderstel altijd volledig verzinkt; met 
of zonder oplooprem; met of zonder 
hoogteverstelling van de trekdissel.

Omgevingstemperatuur 

Standaard ontworpen voor -10°C tot 
+45°C; voor lage temperaturen een 
speciale versie leverbaar met ver-
warming van het motorkoelwater voor 
extreme koude start.

Zeer eenvoudige 
bediening 

Bediening via startschakelaar met 
voorgloeifunctie; bediening via duide-
lijke pictogrammen; volautomatische 
bewaking; zelfstandig uitschakelen 
bij storing; indicatie van bedrijfsuren, 
bedrijfsdruk en blokuitgangstempera-
tuur; hoofdschakelaar binnen in de 
afsluitbare carrosserie.

Bovendien zijn nog meer varianten van persluchtbehandeling mogelijk met de MOBILAIR M 27 / M 31. Wij geven u graag advies. *)  Bij volle stroomafname
**)  Gewichtsspecifi catie voor basisinstallatie PE-kap zonder persluchtbehandeling met ongeremd onderstel en in hoogte verstelbare trekdissel
***)  Gegarandeerd geluidsvermogenniveau conform richtlijn 2000/14/EG 
****) Geluidsdrukniveau volgens ISO 3744 (r = 10m)

Varianten van persluchtbehandeling

Model
Compressor 3-cilinder-dieselmotor (watergekoeld) Installatie

capaciteit bedrijfs-
over-
druk

fabricaat type nominaal
motor-

vermogen

toerental 
bij 

vollast

inhoud brand-
stoftank

bedrijfs-
gewicht

geluids-
vermogen-

niveau

geluids-
druk-

niveau

perslucht-
aansluiting

perslucht-
behandeling

 m³/min bar   kW t/min l kg** dB(A)*** dB(A)****   
M 27             

M 27
met 6,5 kVA
generator

M 31             

M 31
met 6,5 kVA
generator

 

           
 

Mobiel met PE-kap Mobiel met metalen kap

    

 
Stationair onderstel Skid

    

    
Onderstellen

 

Trekdissel in hoogte verstelbaar met/zonder oploop- en parkeerrem Starre trekdissel met/zonder oploop- en parkeerrem

    

Speciale kleuren

Perslucht-
nakoeler

Condensaat-
aftap

Warmte- 
recuperatie

Perslucht-
nakoeler

Condensaat-
aftap

Antivries-
regeling

Antivries-
regeling

Voor de PE-kap zijn de volgende speciale kleuren 
op korte termijn leverbaar:

blauw – lijkt op RAL 5017
groen – lijkt op RAL 6024
rood – lijkt op RAL 3020
oranje – lijkt op RAL 2009

Overige kleurnuances voor de kap en speciale laklagen voor 
de metalen onderdelen zijn op aanvraag mogelijk.

1300

12602920 - 3450

1010

9451790

1070

9702025

1240

12602990 - 3520



KAESER KOMPRESSOREN BVBA 
Heiveldekens 7A – B-2550 Kontich 
Tel: +32 (0)3/326 39 62 – Fax: +32 (0)3/326 39 73 / Tél: +32 (0)4/222 95 41 – Fax: +32 (0)4/222 95 42 
info.belgium@kaeser.com – www.kaeser.com 

www.kaeser.com

Als één van de grootste compressorproducenten is KAESER KOMPRESSOREN wereldwijd vertegenwoordigd: 
in meer dan 100 landen garanderen vestigingen en partnerondernemingen dat gebruikers van perslucht beschikken over de 
modernste, betrouwbaarste en meest rendabele installaties. 

Ervaren vakkundige adviseurs en ingenieurs bieden uitgebreid advies en ontwikkelen individuele, energie-effi ciënte oplossingen 
voor alle toepassingsgebieden van perslucht. Het wereldwijd vertakte computernetwerk van de KAESER-groep stelt de volledige 
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-
producten over de hele wereld.

KAESER – thuis over de hele wereld
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