
UM GRANDE AVANÇO
EM TAMANHO REDUZIDO:
O NOVO BOGE S-4 “PEQUENO”

Da nossa filosofia de poupança energética até ao isolamento acústico e à 
fácil manutenção: tudo o que distingue os nossos "grandes" compressores 
de parafuso da série BOGE S-4 está agora também disponível no segmento 
de menor potência(entre 45 e 75 kW). Cada detalhe foi projetado para que 
todos os novos modelos sejam caracterizados por um funcionamento fiável 
e silencioso, com os melhores níveis de eficiência.

Estes novos compressores de parafuso "pequenos" têm o 
melhor desempenho, mesmo em condições desfavoráveis, 
graças ao airend "IntegrateDrive" com vedação hermética e 
acionamento direto, que funciona praticamente livre de 
manutenção. Tudo isso resulta em desgaste mínimo e uma 
vida útil consideravelmente mais longa. 
 
Resumo das vantagens:

   Mais de 12% de economia de energia em 
      comparação com os seus antecessores. 

   Até 8 dB(A) de pressão sonora mais baixa do que 
      os modelos anteriores. 

   Motores de ímanes permanentes em todos os  
      modelos de velocidade variável.  

   Motores IE4 em todos os modelos de velocidade 
      fixa. 

   Ventilador com variador de frequência equipado 
      de série. 

   Manutenção simples e acessível.

apresentam componentes bem dimensionados para 
minimizar a perda de pressão interna. 
 
Pequeno, resistente e fácil de manter 
Com uma pegada de apenas 1,2 metros x 2 metros, 
dimensões reduzidas dos compressores e uma vez que o 
airend está herméticamente vedado, estes novos modelos 
são ideais para uso, por exemplo, em fundições, indústria 
mineira, construção, indústria alimentar, etc. 
 
A alta eficiência energética destes compressores é 
parcialmente baseada nos motores IE4 ou motores de 
ímanes permanentes instalados de série. A inovadora 
separação vertical do óleo mantém o teor de óleo residual 
baixo, torna a perda de pressão insignificante e prolonga a 
vida útil, ao mesmo tempo que facilita a troca do cartucho. 
Como há acessibilidade de dois lados, simplifica o 
desempenho das intervenções de manutenção de forma 
rápida e fácil.

Uma característica de todos os novos modelos BOGE S-4 
na "classe compacta" é o grande caudal de ar com alta 
eficiência energética. Por exemplo, o consumo de energia do 
modelo de 75 kW foi reduzido em mais de 12% em 
comparação com o seu antecessor, mas o caudal de ar 
comprimido foi aumentado em quase 9%. Todos os modelos 
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