
BOGE Serie S-4 

Inovador até nos úl.mos detalhes  

Disponível de 55 a 160 kW 

Com os novos modelos S-4, a quarta geração da popular série S retorna aos seus primórdios 
para acompanhar e direcionar os avanços do setor industrial.  

Assim, além de representarem um sucesso significa.vo em termos de economia de energia, 
também oferecem uma dimensão completamente nova em termos de nível de ruído e 
manutenção.  

Eficiência a um novo nível  

Consumo de potência mínimo, manutenção rápida e fácil, juntamente com uma longa vida ú.l; 
a série S-4 de BOGE tem tudo o que precisa para fazer sombra a todos os compressores de 
parafuso do seu segmento. Desde o início, os novos modelos fornecem aos compressores de 
parafuso mais eficiência nos seus respe.vos segmentos.  

O elemento principal de cada S-4 é o estágio de compressão “IntegrateDrive”, um 
desenvolvimento próprio da empresa que apresenta uma robusta transmissão integrada ou um 
acionamento direto com regulação de frequência.  



Principais caracterís?cas técnicas:  

- A etapa de compressão “IntegrateDrive”  

Encapsulada, de baixa perda e pra.camente sem manutenção, com ó.mo desempenho.  

- Conduta de ar de refrigeração com isolamento acús.co 

Sucesso visível com medidas específicas de isolamento em mudanças de direção.  

- Ven.lador radial em baixas rotações 

Reduz o nível de ruído e os custos de energia; opcionalmente disponível com variador de 
velocidade.  

- Suspensão elás.ca “SilentMount” 

Para reduzir as vibrações, todos os componentes são fixados à estrutura por elementos 
elás.cos.  

- Design de fácil manutenção de acordo com o princípio “Easy-Access” 

O acesso limita-se a dois lados e todos os componentes permanecem facilmente acessíveis.  

- Tecnologia de separação inovadora para uma mudança de cartucho confortável e segura 

O inovador sistema pivotante da tampa, acelera a operação de troca do cartucho e minimiza o 
risco de acidentes.  

A série BOGE S-4 convence mesmo nos ambientes mais exigentes  

Plantas de Envernizamento 

Os novos compressores S-4 da BOGE garantem um 
fornecimento con[nuo de ar comprimido e, portanto, são 
ideais, entre outras coisas, para operar pistolas de pintura. 
Com a sua ajuda, as camadas de .nta e verniz são 
aplicadas de maneira confiável e uniforme. 

Mineração  

Na área de mineração, onde os compressores devem 
atuar com segurança e confiabilidade em condições 
desfavoráveis, a série S-4 está no seu elemento, 
destacando-se com tempos de paragem extremamente 
baixos, manutenção muito fácil e longa vida ú.l. 



Indústria metalúrgica 

O ar comprimido limpo e seco é essencial na usinagem e 
processamento de metais. Os novos compressores S-4 da 
BOGE fornecem ar de alta qualidade, como é necessário, 
entre outros, para o tratamento e processamento de aço 
de alta qualidade e para corte a laser. 

 

Indústria de petróleo, gás e química 

O ar comprimido deve funcionar perfeitamente, 
tanto nos processos de petróleo e gás, quanto na 
indústria química, onde produtos tóxicos, 
corrosivos e instáveis muitas vezes fazem parte do 
processo de produção. É uma aplicação clara para 
a série S-4. 

Compressores BOGE, sempre a inovar para o seu bene^cio! 


