
Oznaczenie „część oryginalna” potwierdza, że części 
te przeszły nasze rygorystyczne testy. Wszystkie części 
są dopasowane do sprężarki i przeznaczone do użytku z 
określonym modelem. Zostały one dokładnie sprawdzone 
w celu uzyskania najwyższego poziomu zabezpieczenia, 
przedłużenia trwałości sprężarki oraz minimalizacji kosztu 
korzystania z urządzenia. W niezawodności nie ma miejsca 
na kompromisy. Korzystanie z części oznaczonych jako 
oryginalne pomaga w zapewnieniu niezawodnego działania 
i nie wpływa na ważność gwarancji, w odróżnieniu od 
części nieoryginalnych. To Twoja gwarancja jakości.

Oryginalne części –
Twoja gwarancja jakości

Sprężone powietrze do Twoich usługSprężone powietrze do Twoich usług

Seria Genesis
5,5-22 kW

W świecie ABAC

Autoryzowany dystrybutor
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6999010220 Koncepcja Genesis
Instalacja sprężonego powietrza wymaga zwykle wielu 
różnych elementów: sprężarki, odbiornika, odpylacza 
cyklonowego, suszarki chłodzącej, spustów skroplin i 
fi ltra. Wszystkie te części można teraz zastąpić jednym 
urządzeniem: stacją roboczą Genesis.

Już od 1980 roku ABAC oferuje idealne połączenie elastyczności 
i doświadczenia na rynku urządzeń sprężonego powietrza do 
zastosowań przemysłowych, profesjonalnych i amatorskich. 
Proste w użyciu urządzenia ABAC z gwarancją jakości trafi ają z 
zaawansowanych zakładów produkcyjnych wprost do Twojej fi rmy 
dzięki pracy 300 dystrybutorów w ponad 100 krajach na całym 
świecie. Dostarczamy Ci bezproblemowe narzędzia, sprężarki 
tłokowe oraz śrubowe, które są zawsze gotowe do pracy.

Już dziś dołącz do tysięcy klientów 
pracujących z milionami sprężarek ABAC
na całym świecie.

Dołącz do świata 
ABAC

Wzorcowa stacja robocza
Legendarna sprężarka Genesis to prawdziwie bezobsługowe rozwiązanie dostarczające sprężone 
powietrze lub co tylko zechcesz, zamknięte w jednej niewielkiej obudowie.

Prostota bez zaniedbywania kompletności, 
solidności i wydajności
• Pełny, wygodny zestaw: wszystkie wersje są 

wyposażone w suszarkę chłodzącą, automatyczny 
spust skroplin, fi ltr liniowy (0,1 mikrona) oraz 
zbiornik.

• Wyjątkowa solidność i niezawodność dzięki 
wydajnemu modułowi śrubowemu.

• Wydajność porównywalna z dużymi sprężarkami 
przemysłowymi przy zachowaniu bezobsługowości, 
małego zużycia energii, niezawodności i 
optymalnego wykorzystania instalacji.

• Wersja z napędem bezstopniowym zapewnia 
oszczędność energii.

Dziś do uruchomienia kompletnej instalacji 
sprężonego powietrza wystarczą 3 kroki:

Nasze urządzenia 
słyną z prostej 
obsługi
Dzięki intuicyjnemu w obsłudze panelowi sterującemu 
masz jasny dostęp do wszystkich parametrów i 
ustawień – do obsługi Genesis wystarczy kilka 
kliknięć. Dodatkowo wszystkie części wymagające 
konserwacji, takie jak fi ltry powietrza i oleju oraz pasy, 
są umieszczone w miejscach pozwalających na szybką 
i bezpieczną obsługę.

Odpowiednie zestawy serwisowe zapewniają niezawodne 
i wydajne działanie i zawierają wyłącznie oryginalne 
części. ABAC zapewnia proste rozwiązanie oparte na 
czasie działania sprężarki. Wszystkie części są pod ręką, 
a jednocześnie są doskonale zabezpieczone!

Genesis, czyli jak ABAC uprościł instalację sprężonego powietrza:
konfi gurujemy ją za Ciebie.

Podłączenie rur

Podłączenie zasilania

Rozpoczęcie działania
www.abacaircompressors.com



TypTyp LtrLtr kWkW KMKM l/minl/min cfmcfm l/minl/min cfmcfm l/minl/min cfmcfm dB(A)dB(A) dł. x szer. x wys. (mm)dł. x szer. x wys. (mm) kgkg

Genesis

270
5,5 7,5 820 28,9 670 23,7 520 18,4 66

1150 x 642 x 1837 330

500 1935 x 642 x 1839 415

270270
7,57,5 1010 11531153 40,740,7 10001000 35,335,3 810810 28,628,6 6666

1150 x 642 x 18371150 x 642 x 1837 335335

500500 1935 x 642 x 18391935 x 642 x 1839 420420

270
11 15 1665 58,8 1435 50,7 1210 42,7 69

1150 x 642 x 1837 355

500 1935 x 642 x 1839 440

270270
1515 2020 19851985 70,170,1 17711771 62,562,5 14801480 52,252,2 6969

1150 x 642 x 18371150 x 642 x 1837 380380

500500 1935 x 642 x 18391935 x 642 x 1839 465465

270
15* 20 2218 78,3 2020 71,3 1538 54,3 70

1150 x 642 x 1837 410

500 1935 x 642 x 1839 495

500500 18,518,5 2525 27672767 97,797,7 25672567 90,690,6 20172017 71,271,2 7272 1939 x 786 x 18411939 x 786 x 1841 638638

500 22 30 3417 120,6 3017 106,5 2417 85,3 74 1939 x 786 x 1841 654

TypeType LtrLtr kWkW KMKM BarBar l/minl/min cfmcfm l/minl/min cfmcfm dB(A)dB(A) dł. x szer. x wys. (mm)dł. x szer. x wys. (mm) kgkg

Genesis I

270
11 15 6 - 13 425 15,0 1621,2 57,2 73

1150 x 642 x 1837 399

500 1935 x 642 x 1839 484

500500 2222 3030 4 - 104 - 10 645645 22,822,8 36663666 129,4129,4 7474 1939 x 786 x 18411939 x 786 x 1841 682682

500 22 30 7 - 13 675 23,8 3216 113,5 74 1939 x 786 x 1841 682
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2 3 651
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4

Zmienna prędkość Min Max

2

* Wydajność zmierzona zgodnie z ISO 1217. Poziom hałasu mierzony zgodnie z ISO 2151. Warunki pomiarowe: ciśnienie powietrza wchodzącego 1 bar, 20°C i 70% UR.
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Pełna kontrola w kilku 
kliknięciach
Sterownik MC2 zapewnia prosty dostęp do 
każdego menu i wszystkich wskaźników 
wymaganych do działania. Posiada także 
pilota zdalnego sterowania do obsługi do 4 
sprężarek, programowany harmonogram 
konserwacji, rejestr awarii oraz wiele innych 
funkcji.

Prosta konserwacja
Dobra lokalizacja wszystkich części 
serwisowych, takich jak pasy, fi ltry oleju i 
powietrza oraz zewnętrzny wskaźnik 
poziomu oleju, zapewniają niezwykle prostą 
i szybką konserwację. Długie odstępy 
pomiędzy konserwacjami oraz gotowe 
zestawy serwisowe sprawiają, że korzystanie 
z urządzenia jest jeszcze bardziej przyjazne 
dla użytkownika.

Wydajność przez długi czas 
i niskim kosztem
Potężne niezależne chłodzenie napędu 
zapewnia idealne temperatury nawet w 
najbardziej ekstremalnych warunkach. 
Wysoce wydajny aluminiowy blok 
chłodzenia powietrza i oleju.

Bezstratny automatyczny 
spust skroplin
Cichy automatyczny spust skroplin 
odprowadza wyłącznie wodę. Nie ma strat 
powietrza. Ciche działanie nie zakłóca 
warunków pracy.

Genesis I
Sprężarki bezstopniowe

Genesis
Sprężarki bezstopniowe

Stała prędkość 8 Bar 10 Bar 13 Bar

Seria Genesis
5,5-22 kW

Tylko 1,24 m2 (seia 5-15 kW)

Tylko 1,50 m2 (seia 18-22 kW)

Tylko 0,70 m2 (seia 5-15 kW)

Suche i czyste powietrze, 
gotowe do użytku
Każda sprężarka Genesis jest wyposażona 
w wydajną suszarkę, która zapewnia suche 
powietrze w każdej sytuacji. Wszystkie 
urządzenia posiadają także precyzyjny 
system fi ltrów, które oczyszczają powietrze 
z cząsteczek płynów i pyłów do 0,1 
mikrona. Rezultat: suche i czyste powietrze 
odpowiednie do większości zastosowań. 
przemysłowych.

Nowa generacja modułów 
śrubowych
Moduły śrubowe nowej generacji 
zapewniają najlepszą wydajność, 
ulepszoną konstrukcję i niezawodność 
gwarantowaną przez producenta, który 
montuje 25 000 takich modułów rocznie.

 Sprężone powietrze
 Powietrze/olej
 Powietrze
1. Filtr oleju
2. Separator powietrza/oleju
3. Chłodnica powietrza/oleju
4. Zawór termostatyczny
5. Zawór bezpieczeństwa
6. Sterowanie ciśnieniem

7. Ekran
8. Zbiornik oleju
9. Elektromagn. zawór ssący
10. Fitr powietrza
11. Moduł śrubowy
12. Wentylator
13. Silnik elektryczny
14. Sterowanie temperatury
15. Przekładnia

Pobór mocy Instalacja

Inwestycja Energooszczędność

Konserwacja

20
dB(A)

45
dB(A)

55
dB(A)

66-77
dB(A)

Genesis Piston

85
dB(A)

100
dB(A)

120
dB(A)

Kompaktowa konstrukcja
Seria Genesis doskonale spręża i oczyszcza powietrze, 
jednocześnie nie zajmując wiele miejsca. 

Zalety napędów bezstopniowych

Łagodny rozruch: zmniejsza natężenie prądu podczas rozruchu, 
co chroni silnik i zmniejsza zużycie energii.

Zgodność z EMC: brak zakłóceń elektromagnetycznych sieci 
elektrycznej.

Stałe ciśnienie powietrza na poziomie od 6 barów do 13 barów:
brak wahań ciśnienia pomiędzy pracą z obciążeniem i bez 
obciążenia minimalizuje straty energii.

Wydajny napęd: wyższa wydajność dzięki użyciu silników 
EFF1/IE2.

Zużycie powietrza w sieci zwykle nie utrzymuje się na stałym 
poziomie. Sprężarka z napędem bezstopniowym zmniejsza 
prędkość głównego silnika zależnie od zużycia powietrza. Dzięki 
temu oszczędzasz na energii.

Pozostałe zalety korzystania ze sprężarek
bezstopniowych

Zobacz, jak działa 
Genesis

Wygodny dostęp do powietrza 
w każdej sytuacji

Kompaktowa konstrukcja, niski poziom hałasu dzięki 
grubej izolacji oraz proste przenoszenie: ABAC pozwala na 
instalację Genesis w pobliżu miejsca pracy, skrócenie sieci 
przesyłowej i zachowanie wygody.
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