
MDVN 82 KH 

MOBIELE COMPRESSOR 

GELUIDGEDEMPT | KRACHTIG & COMPACT 

GEWICHT (geremd)  1400 kg  

GEWICHT (skid)   1150 kg 

OPTIES EN ACCESSOIRES: 
 Geremd ALKO-onderstel. 

 Skid-versie voor opbouw op bedrijfswagen of aanhanger. 

 Indicator-lampen op bedieningspaneel voor luchtfilter en 
brandstofniveau. 

 Ingebouwde smeerolie-nevelaar en nakoeler. 

 Fuel-saving-device voor 20% brandstofbesparing tijdens 
onbelast draaien. 

 Modern en praktisch design. Het chassis en de 
omkasting zijn verzinkt en gecoat. Hierdoor een 
optimale bescherming tegen corrosie. 

 

 ROTAIR compressoren zijn compact ten 
opzichte van de prestaties. 

 

 Met ROTAIR heeft u lage onderhoudskosten. 
De machine is eenvoudig toegankelijk voor 
inspectie en onderhoud. 
 

 Europese typegoedkeuring voor de MDVN 
compressoren > 750 kg. 

Company certified ISO 9001:2008 



 

MDVN 82 KH TECHNISCHE GEGEVENS 

COMPRESSOR 
Werkdruk: 7 bar 

Leverbaar tot werkdruk van 14/15 bar* 

Persluchtcapaciteit: 

Minimale werkdruk: 

Aandrijving compressor: 

Koelsysteem: 

Inhoud koelsysteem: 

Temperatuur uitgaande lucht: 

Uitlaatkranen: 

Geluidsniveau: 

 ROTAIR ontwikkelt en produceert al meer dan 50 jaar 
een range aan schroefcompressoren. 
 

 Het compressorsysteem is gepatenteerd en ROTAIR 
verleend hierop een fabrieksgarantie van 5 jaar. 
 

 Vereenvoudigd olie / lucht - separatorsysteem.  
 

 Onafhankelijke lucht- en oliefilters in de compressor en 
dieselmotor. 
 

 Gecombineerde radiator voor zowel koeling van de 
compressorolie als motorvloeistofkoeling.  
 

 Start / stopsysteem, bekend als het ‘intelligent system”, 
voorkomt verkeerd gebruik bij het starten en stoppen 
van de motor en verlengt de levensduur van filters. 

Accu: 

Inhoud brandstoftank: 

Brandstofverbruik: 

DIESELMOTOR 
Motor: 

Model motor: 

Motorsysteem: 

Inhoud cilinders: 

Aantal cilinders: 

Aandrijving: 

Vermogen: 

Toerental maximaal: 

Toerental minimaal: 

Koelsysteem: 

Inhoud koelsysteem: 

Smeersysteem: 

Inhoud smeersysteem: 

OMGEVINGS 
VOORWAARDEN: 

Max. omgevingstemperatuur: 

Max. hoogte: 

Min. werktemperatuur: 

KOHLER 

KDI2504-TCR 

4 cilinders - inline - 
direct inspuiting 

2482 cc 

4 

Turbo 

54,7 kW – 74 HP 

2600 RPM 

1700 RPM 

Water 

17 liter 

Olie 

11 liter 

7500 l/min 

5,5 bar 

Direct  

Lucht / olie 

16 lt 

40°C + 
Omgevingstemperatuur 

2 x 3/4” + 1 X 1” 

< 98 LWA 

12Vcc- 950A-132Ah (EN) 

92 liter 

9,8 l / uur 
(9,4 draaiuren) 

Regelmatig onderhoud en het gebruik van 
originele onderdelen zorgen voor constante 
en optimale prestaties en een betrouwbare 
duurzaamheid door de tijd.  

 (Standaard versie*) 

50°C 

1500 m 

-10°C  
* Wanneer u een compressor zoekt die moet voldoen aan speciale wensen, dan verzoeken wij u contact 
op te nemen met onze verkoopafdeling. Ook voor specials streeft ROTAIR naar het leveren van de juiste 
perslucht-oplossing. 

Alle afbeeldingen en foto's zijn indicatief. Gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS 

MOBIELE COMPRESSOREN 
GELUIDGEDEMPT 
KRACHTIG & COMPACT 

Via Bernezzo, 67 - 12023 Caraglio (Cn) ITALY 
Tel: +39 0171.619676 / Fax: +39 0171.619677 

www.rotairspa.com • info@rotairspa.com 

Touwslagerstraat 15 | 2984 AW Ridderkerk   

The Netherlands | www.diaber.com  

info@diaber.com | T +31(0)180 - 418 113  

F + (0) 180 418 201 | KVK: 28082740  

BTW. nr: NL8088.95.941.B01 


