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DENEYİM
Özen Kompresör, yarım asırlık 
endüstriyel tecrübesi ve basınçlı 
hava ihtiyaçlarına yönelik geniș ürün 
portföyüyle etkin, verimli ve akıllı 
çözümler sunar.

DOĞRU SONUÇLAR İÇİN  
SAĞLAM NEDENLER...

GÜVEN
Müșteri memnuniyeti odaklı 
çalıșma prensibi, Özen ile 
müșterileri arasında firma ve 
ürünlerine duyulan kalıcı güven ve 
sadakati yaratmıștır.  

DAYANIKLILIK & VERİMLİLİK
Ürün portföyündeki tüm basınçlı 
hava ekipmanları en zorlu 
ortamlarda dayanıklılıklarını 
kanıtlamıșlardır. Kaliteli ve yüksek 
verimli hava üretirler.

KALİTE
Yüksek ve hep aynı kalitede ürünler 
ortaya çıkarmak temel ilkelerindendir. 
Bu hedef doğrultusunda kalite 
politikasını sürekli geliștirir.



ÇEVREYE SAYGI
Özen Kompresör, iș süreçlerini 

yapılandırırken çevreye dost 
uygulamalar olușturur, gerekli 

önlemleri alır ve sürdürülebilir bir 
gelecek için çalıșır.

TEKNOLOJİ
Özen Kompresör yenilikçidir. 
Her zaman güncel ve dünya 

standardında teknolojiler kullanır.

AR-GE
Çeșitli üniversitelerle gerçekleștirilen 

ișbirlikleri sayesinde kendi 
teknolojilerini geliștiren, yaratıcı bir 
ekip ve güçlü bir altyapıya sahiptir.

GÜÇLÜ SERVİS AĞI
Sürdürülebilirlik ilkesini esas alan 

Özen Kompresör ulașılabilir, hızlı ve 
güvenilir servisi ile müșterilerinin 

kesintisiz üretim yapmasını destekler.

REKABETÇİLİK
Özen Kompresör müșterileri lehine 

hareket eder. Onlar için avantajlar 
sağlamak güçlü yönlerinden biridir.



Silobas Kompresör Serisi

SB serisi silobas hava kompresörleri çimento, un, kimya
sektörünün ihtiyaç duyduğu pnömatik nakliye ișlemlerinde
kaliteli ve verimli hava kaynağı sağlamak için tasarlandı.
Kamyon üzeri sabit ve yer tesisi uygulamaları için iki farklı
tipte üretilen SB serisi, zorlu koșullarda uzun ömürlü
olması ile ön plana çıkar. SB serisi düșük basınç silobas
kompresörlerin dizel motorlu ve elektrik motorlu olmak
üzere iki modeli bulunur.

KİMYA

UN

ÇİMENTO

SB



Standart Özellikler

• Pnömatik nakliye için geliștirilmiș yüksek verimli 
özel direkt akuple sistem

• Sfero döküm özel tașlanmıș krank
• Özel olarak dengelenmiș krankın sağladığı 

titreșimsiz çalıșma
• Özel olarak geliștirilmiș valf sistemi
• Yağlı hava emiș filtresi
• Özel alașım alüminyum piston
• İğneli rulmanlı yataklama sistemi
• Kranka akuple yüksek verimli soğutma sistemi
• Yıldız-üçgen kontrol panosu
• Nihai soğutucu

- * Kapasiteler 1 bar giriş ve 20 °C ortam sıcaklığı şartlarında verilmiştir. ISO 1217 EK C Debi Toleransı: +/- %6

MODEL Stok Hacmi (lt/dk) Kademe Sayısı Devir Sayısı 
(d/dk)

Basınç
(bar)

Güç

Piston Çapı (mm) Strok
(mm)

Ağırlık
(kg)

kW HP

SB 3-160 7.200 1 1.500 2,5/3,5 18,5 25 3x160 80 480

SB 2-220 10.200 1 1.500 2,5/3,5 22 30 2x220 90 500

SB 3-160 DİZEL 7.200 1 1.500 2,5/3,5 4 Silindir - 80 Hp 3x160 80 760

SB 2-220 DİZEL 10.200 1 1.500 2,5/3,5 4 Silindir - 80 Hp 2x220 90 800
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