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Arven fra ALUP

Virksomheden, som blev grundlagt i Tyskland i 1923, 

har hentet sit navn fra automobilprodukter, der blev 

fremstillet på det mekaniske værksted i Köngen, hvor ALUP 

så dagens lys: Auto-LUft-Pumpen. Kun to år senere blev 

den første serie af stempelkompressorer udviklet, mens 

rotationsskruekompressorer blev tilføjet til sortimentet i 

1980. 

Over tid voksede erfaringerne, og innovationen tog fart, 

hvilket har ført til porteføljen af højkvalitetsprodukter i dag. 

Navnet ALUP Kompressoren er således blevet synonymt 

med innovativ teknologi kombineret med en stærk følelse 

af tradition. 

I dag drives ALUP Kompressoren fortsat fra hjembyen 

Köngen, hvor det hele startede i 1923.

Drevet af teknologi
Designet af erfaringer

Opdag, hvad der sker, når en passion for teknologi 

fusioneres med praktisk industriel erfaring. 

Design udvikler sig mod mere praktisk montering 

og vedligeholdelse, som giver dig frihed til at 

fokusere på dit job. Produktsortimentet omfatter 

præcis den maskine, du har behov for, sammen 

med de rette funktioner til dine præstationsbehov. 

Investeringsafkastet sikres samtidig med, at din 

miljøpåvirkning reduceres. Og eftersom vi bevarer 

en tæt kontakt til vores kunder, er vi et skridt 

foran, når dine behov ændrer sig. 
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Sortimentet, der opfylder alle dine behov
Med Sonetto 8-20-serien får du en effektiv, driftssikker og komplet løsning, der er designet til 

at opfylde dine præcise behov.

Et omfattende tilbud 
• Effektstørrelser fra 8-20 hk.
• 3 trykvarianter.
• Hele serien kan monteres på luftbeholdere  

(270 og 500 l) og er udstyret med køletørrere 
samt for- og efterfiltre.

Nem adgang
• Nem service takket være aftageligt panel.
• Hovedkomponenterne er anbragt strategisk for at  

lette vedligeholdelsen og gøre den hurtigere.
• Lave vedligeholdelsesomkostninger.
• Nem kontrol af oliestand via udvendigt  

olieskueglas.

De funktioner, du har brug for (opt)
• 8000 timers olie.
• Olie i fødevarekvalitet.
• Timet tømning af luftmodtagere.
• Transportbeslag.
• Trækasse.

www.alup.com

Meget effektiv luftfiltrering  
og olieudskillelse
• Luftindsugning på højt niveau forhindrer, at der 

trænger store støvpartikler ind.
• 2 mikron-indkapslede filtre garanterer, at der 

kun kommer ren luft ind i kompressoren, hvilket 
forbedrer den overordnede driftssikkerhed.

• Olieudskilleren sørger for mindre end 3 ppm af  
restolieindhold, takket være cyklonisk, 
gravitations- og filterudskillelse.
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Lille størrelse, stor fleksibilitet
Sonetto-serien fås som gulvmonteret, beholdermonteret, beholdermonteret med tørreenhed og 

beholdermonteret med tørreenhed og filtre (for- og efterfiltre). Beholderen fås i to kapaciteter: 270 

l og 500 l. Med denne store variation af konfigurationer, effektstørrelser og tryk sætter Sonetto en 

ny standard for driftsmæssig effekt, kvalitet, sikkerhed, servicelevetid og brugerkomfort.

Brugerfordele

Nem og hurtig vedligeholdelse
• Alle servicekomponenter er placeret på forsiden af maskinen 

for hurtig adgang.
• Alle servicekomponenter er strategisk placeret for hurtig adgang.
• Olieskueglas på forsiden er synligt uden at fjerne paneler.
• Vedligeholdelsesadvarsler på styreenheden.
• Nem rengøring og service.

En komplet løsning
• Sonneto kan altid samles med den rigtige kombination 

til dine virksomhedsbehov.
• Med et alt-i-ét-design kan enhederne udstyres med beholder og 

komplet luftbehandlingspakke: Køletørrer samt for- og efterfiltre.
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En komplet løsning, som opfylder dit 
luftbehov

Lydsvag drift
• Særlig støjisolering sikrer meget lave støjniveauer.
• Udstyret kan nemt installeres på værkstedet tæt på anvendelsesstedet, hvilket minimerer 

risikoen for luftlækage, og uden at forstyrre arbejdsmiljøet.

Omkostningseffektiv
• Driftssikkert design.
• Lave vedligeholdelsesomkostninger.
• Lange serviceintervaller.
• Lavt energiforbrug, takket være de anerkendte IE3-motorer og et avanceret 

skruekompressorelement.
• Højtydende smøre- og kølesystemer.

Luftforsyning af høj kvalitet
Enheder, der bygges på beholder, kan udstyres 
med luftbehandlingspakke bestående af 
en køletørrer samt for- og efterfiltre. Denne 
luftbehandlingspakke garanterer tør og meget 
ren luft, der er perfekt til de mest krævende 
anvendelser.
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Optimér din drift

Infologic2-basisstyreenhed
Infologic2-basisstyreenheden tilbyder avanceret 
overvågning af vedligeholdelse, fejladministration og 
forenkler konfigurationen og styringen af din drift.

• Ikonbaseret display.
• Tryk- og temperaturaflæsning.
• Fjernstyret start/stop.
• Automatisk genstart efter strømsvigt.
• Advarsler om vedligeholdelsesservice.
• Fejladministration.
• Hurtig trykindstilling direkte på styreenheden.

Luftender af næste generation
En ny generation af kompressorelementer 
sørger for høj ydeevne kombineret med et 
lavt energiforbrug og en meget lang 
levetid for din investering.

Energisyn
Kendskabet til, hvilken kompresser der er den rigtige til din anvendelse, er afgørende 
for at kunne minimere energiforbruget. Med vores energisyn kan vi simulere dit behov 
for trykluft og derefter rådgive dig om den bedste løsning til dine behov. 

Kontakt den lokale ALUP-repræsentant for at få flere oplysninger. 

6 SONETTO 8-20



Tekniske specifikationer
Maks. 

arbejdstryk
Reference-
arbejdstryk

Fri luftforsyning ved 
referenceforhold* Motoreffekt Støj-

niveau** Vægt

Model Bar Bar m3/t I/s cfm kW hk db(A) Grundmon-
teret kg

270 l tank 
kg

270 l tank, 
tørreenhed 

kg

270 l tank, 
tørreenhed 
og filtre kg

Sonetto 8
8 7,5 50,8 14,1 29,9

5,5 7,5 64 160 207 242 247
10 9,5 41,8 11,6 24,6

Sonetto 10

8 7,5 68,4 19 40,3

7,5 10 65 170 217 250 25510 9,5 59,8 16,6 35,2

13 12,5 46,8 13 27,5

Sonetto 15

8 7,5 97,2 27 57,2

11 15 69 185 232 265 27010 9,5 85 23,6 50

13 12,5 69,1 19,2 40,7

Sonetto 20

8 7,5 111,6 31 65,7

15 20 71 200 247 280 28510 9,5 100,8 28 59,3

13 12,5 79,9 22,2 47

* Enhedens ydeevne målt i overensstemmelse med ISO 1217, Bilag C, nyeste udgave.
** Støjniveau målt i overensstemmelse med ISO 2151 2004. Længde Bredde Højde

mm mm mm

Base 850 720 980

270 l 1543 720 1337

500 l 1945 720 1468
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KONTAKT DEN LOKALE 
ALUP-REPRÆSENTANT

DREVET AF  TEKNOLOGI  DES IGNET AF  ERFARINGER

Pleje.
Pleje er alt, hvad service vedrører: Professionel service 
udført af erfarne folk med originale højkvalitetsdele.

Tillid. 
Tillid opbygges ved at leve op til vores løfter om 
pålidelig, uafbrudt drift og lang levetid af udstyret.  

Effektivitet.
Udstyrseffektivitet sikres via regelmæssig 
vedligeholdelse. Effektiviteten af serviceorganisationen 
er der, hvor originale dele og service gør forskellen.

www.alup.com

Åmarksvej 1 · 8250 Egå 
Telefon: 70 10 22 10


