
Compact, intelligent en efficiënt:
betrouwbaarheid en geweldige prestaties  
voor uw bedrijf 
RCB 5.5-15 KW



Maak kennis met de nieuwe 
RCB 5.5-15 kW compressoren

Beschikbare modellen
De nieuwe RCB-serie met vast toerental is 
verkrijgbaar met een:
• motorvermogen van 5.5, 7.5, 11 en 15 kW;
• werkdruk tussen de 8 en 13 bar;
• persluchtketel van 270 of 500 liter.

Vandaag de dag willen eindgebruikers een betrouwbare 
compressor met optimale prestaties, die ook geplaatst 
kan worden in de werkomgeving. De vernieuwde RCB 
schroefcompressor maakt dit allemaal mogelijk. 

De nieuwe RCB serie is een combinatie van ervaringen van 
gebruikers en innovaties. De bekende betrouwbaarheid, 
vebeterde componenten, eersteklas onderdelen en 
eenvoudige installatie vormen de kern van deze 
verbeterde serie.

Laten we ze eens van dichterbij bekijken:

Losse unit zonder 
ketel en koeldroger

Gemonteerd op ketel 
met geïntegreerde 

koeldroger

Gemonteerd op 
ketel zonder 
koeldroger



  

Hoge prestaties, lage ecologisch voetafdruk. Door zijn compacte en 
geluiddempende ontwerp kan de compressor dichtbij het werkgebied 
geïnstalleerd worden. De serie bestaat uit een losse unit of op ketel met 
of zonder koeldroger om extra ruimte te besparen zonder concessies te 
doen aan de luchtkwaliteit.

De nieuwe modellen zijn standaard uitgevoerd met sleuven voor een 
vorkheftruck voor gemakkelijke en veilige verplaatsing van de machine. 
Het lage geluidsniveau zorgt voor meer rust op de werkplek! Al deze 
kenmerken leiden tot een verlaging van uw installatiekosten, omdat u 
geen aparte ruimte of extra leidingnetwerk nodig heeft om uw perslucht 
op de plek van afname te krijgen.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

Nieuw schroefblok

• 13% meer luchtopbrengt en 16% minder energieverbruik, 
dankzij het door ons zelf ontworpen schroefblok.

• Dit verbeterde schroefblok in combinatie met een IE3-
motor zorgt voor ultieme efficiëntie.

Intelligent koelsysteem

• Meer koelcapaciteit dankzij grotere lucht-oliekoelers bij 
specifieke vermogens.

• De grote ventilator verbetert de luchtstroom en verlaagt 
de temperatuur in de machine.

Onderhoudsvriendelijk

• Alle service onderdelen zijn makkelijk bereikbaar voor 
onderhoud. 

• Oliepeil is van buitenaf zichtbaar, zonder panelen te 
verwijderen.

ES4000T

• Het besturingspaneel geeft een melding als er een 
probleem is met uw compressorinstallatie. 

• Overal en altijd inzicht over de werking van uw compressor.
• Houd de prestaties van uw persluchtinstallatie in de gaten. 

Ontworpen voor prestaties en 
gebruiksvriendelijkheid

• Meer eigen ontworpen onderdelen zorgen voor een 
verhoging van de betrouwbaarheid en energie-efficiëntie.

• Betrouwbaar bij hogere omgevingstemperatuur (tot 
maximaal 46°C) dankzij eersteklas componenten.

• Elk model is voorzien van sleuven voor eenvoudige en 
veilige verplaatsing met een vorkheftruck.

De perfecte oplossing voor uw werkplaats



Maak uw persluchtinstallatie 
compleet met een ICONS 
abonnement
Wat als uw compressor een onderhoudsbeurt of 
onmiddellijke interventie nodig heeft? Met een ICONS 
abonnement worden waarschuwingen rechtstreeks van 
uw bedieningspaneel naar uw computer, tablet of 
smartphone gestuurd. Waar u ook bent, u kunt direct actie 
ondernemen en het risico op uitval en andere kosten 
verkleinen.

COMPRESSOR DATA

ENERGY 
EFFICIENCY

UPTIME OVERALL
HEALTH

NO
BREAKDOWN

RISK

Het ES4000T bedieningspaneel:  
Krijg volledig inzicht in uw compressorsysteem 
De ES4000T biedt een geavanceerde gebruikerservaring met een 4,3-inch 
kleurentouchscreen.

Met de ES4000T gaat het 
gebruiksgemak nog verder. Dankzij zijn 
connectiviteitsfuncties is het niet nodig 
om naar de compressor te lopen om 
fysiek toegang te krijgen tot het 
bedieningspaneel. U kunt de 
servicestatus van uw compressor altijd 
en overal in realtime controleren.

Door op elk moment de status van uw 
persluchtsysteem te kunnen zien, 
verbetert de betrouwbaarheid van uw 
algehele activiteiten. U kunt uw 
servicebeurten op het juiste moment 
plannen en productiestilstand 
voorkomen door potentiële problemen 
te detecteren voordat ze een probleem 
worden.



Hoogtepunten 

Technologie waarop u kunt vertrouwen

Onze klanten hebben altijd de betrouwbaarheid en 
robuustheid van de RCB serie geprezen. Dat betekent 
uiteraard niet dat verbetering onmogelijk is. Na jaren lange 
ontwikkelingen, zijn er in deze nieuwe serie door ons zelf 
ontworpen onderdelen toegevoegd aan deze modellen. Wat 
zijn de gevolgen voor u? Verbeterde betrouwbaarheid en 
betere energie-efficiëntie.

Monitor op afstand

Uw persluchtsysteem is het essentiële werkpaard dat uw 
productie aandrijft. Maar dit betekent niet dat je tijd hebt 
om het goed in de gaten te houden. De ES4000T-controller 
bewaakt en beheert de prestaties van uw compressor voor 
u. De ES4000T is gebruiksvriendelijk en zit boordevol 
connectiviteitsfuncties. Hij stuurt compressorupdates en 
servicewaarschuwingen naar u voordat ze een probleem 
worden. U kunt gewoon doorgaan met uw werkzaamheden, 
de ES4000T zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.

Ruimtebesparend

Voor een RCB compressor heeft u geen aparte ruimte nodig, 
zo kan er bespaard worden op luchtleidingsysteem om de 
perslucht naar het afnamepunt te transporteren. Een zeer 
compacte en eenvoudig te installeren machine, die 
ruimtebesparing en kostenbesparing oplevert voor de 
eindgebruiker. 

Concurrerende prestaties

De nieuwe RCB serie is gemaakt van recent ontwikkelde 
eersteklas onderdelen waarmee een hogere luchtopbrengst 
wordt bereikt en daarbij minder energie verbruiken.

13% meer

16% minder



Technische gegevens

Model
Max. 

werkdruk
Capaciteit

volgens referentie 
voorwaarden*

Motorvermogen Geluids- 
niveau **

Gewicht

Stand 
alone

270L 
ketel

270L 
ketel + 
droger

500L 
ketel

500L 
ketel + 
droger

Bar m³/h l/min kW pk db(A) kg

RCB 5.5

8 51 846

5.5 7.5 65 195 280 325 355 39010 44 738

13 33 552

RCB 7.5

8 75 1.245

7.5 10 66 215 310 345 375 41010 68 1.134

13 53 876

RCB 11

8 102 1.698

11 15 67 255 350 385 415 45010 93 1.554

13 69 1.146

RCB 15

8 131 2.184

15 20 68 310 405 440 470 50510 119 1.980

13 97 1.620

* Prestaties van de eenheid gemeten volgens ISO 1217, Bijlage C, laatste editie.
** Geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151:2004

Afmetingen (mm)

Lengte Breedte Hoogte

Stand alone 1000 665 1045

Ketel 270L 1540 665 1535

Ketel 270L+Koeldroger 1540 665 1535

Ketel 500L 1940 665 1665

Ketel 500L+Koeldroger 1940 665 1665



Foodgrade olie

Olie verwarmer

Lijnfilter*

Tropische thermostaat

Heavy Duty aanzuigfilter

Automatische condensaftap

Handmatige condensaftap

Certificaat prestatietest volgens ISO1217

Werkdruk conversie kit (alleen mogelijk af fabriek)

*Alleen mogelijk in combinatie met geïntegeerde koeldroger

Heavy Duty aanzuigfilter
Zorgt voor betrouwbare filtratie in 
vervuilde omgevingen. 

Olie verwarmer
Voorkomt condensvorming bij 
onregelmatig gebruik door een constante 
olietemperatuur te handhaven tijdens het 
lossen of bij inactiviteit.

Werkdruk conversie kit
De mogelijkheid om 1 werkdruk variant op 
te slaan. 
Maakt aanpassingen afhankelijk van de 
gewenste drukvariant.

Lijnfilter
Voor een betere en schonere 
luchtkwaliteit.

Upgrade uw RCB
Dankzij een breed scala aan opties en mogelijkheden, kan de RCB aan al uw wensen voldoen.

Een reeks aan opties



AANDACHT
Service gaat om aandacht: 

professionele service 

uitgevoerd door bekwame 

mensen, met gebruik van 

hoogwaardige originele 

onderdelen.

VERTROUWEN
Vertrouwen wordt ver-

kregen door het leveren van

langdurige betrouwbare 

prestaties en lange levensd-

uur van de apparatuur.

EFFICIËNTIE
Het rendement van de 

apparatuur wordt gega-

randeerd door regelmatig 

onderhoud. Efficiëntie van 

de serviceorganisatie is 

hoe originele onderdelen en 

service het verschil maken.

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger:
www.creemers.nl
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