
Contact-Cooled Rotary Screw
Air Compressors
R-Series 90-160 kW 



Nová úroveÀ spolehlivosti, efektivity a produktivity

Rotaãní ‰roubové vzduchové kompresory série R 90-160 kW 
nabízejí nejlep‰í a ãasem provûfienou konstrukci a technologii s
nov˘mi moderními funkcemi, které zaji‰Èují nejvy‰‰í dostupné
úrovnû spolehlivosti, efektivity a produktivity. 
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Progresivní, adaptabilní ochrana 
(Progressive Adaptive Control™ – PAC™)
Integrovan˘ inteligentní systém, kter˘ prÛbûÏnû

monitoruje klíãové provozní parametry a

pfiizpÛsobuje je tak, aby se pfiede‰lo 

neoãekávan˘m odstávkám.

   ■  Skenuje a upravuje provozní parametry 

v reakci na zmûny ve filtraci.

   ■  Zaji‰Èuje vrcholn˘ v˘kon prostfiednictvím

elektronick˘ch indikátorÛ údrÏby v 

reálném ãase.

   ■  Optimalizuje spotfiebu energie a sniÏuje úroveÀ

hluku tak, Ïe pfiizpÛsobuje rychlost ventilátoru

podle teploty okolního prostfiedí.

   ■  Zvy‰uje Ïivotnost loÏisek naprost˘m

vylouãením hromadûní vody v chladicím médiu.

   ■  Zvy‰uje produktivitu aktivním monitorováním 

a testováním vstupního proudu.

Technologie V-Shield™
Plnû integrovan˘ design bez netûsností, 

potrubí z nerezové oceli a hadice metal-flex s

dlouhou Ïivotností.

   ■  Vynikající elastomerové tûsnûní pro

opakovatelná spojení bez netûsností.

   ■  SníÏená v˘stupní kontaminace díky

vzduchovému potrubí z nerezové oceli.

   ■  Systém izolace vibrací a hadice metal-flex

prodluÏují Ïivotnost kompresoru a sniÏují hluk.

   ■  V˘raznû sníÏen˘ potenciál pro vznik netûsností.

Sekvenãní chladicí systém 
V˘znamnû zvy‰uje efektivitu, zlep‰uje servis a 

sniÏuje hladinu hluku.          

   ■  Nízká spotfieba energie a tich˘ provoz s

energeticky efektivním odstfiediv˘m ventilátorem.

   ■  V˘znamnû sniÏuje mnoÏství energie

spotfiebované na odstranûní ‰kodlivého

kondenzátu z odvádûného vzduchu sníÏením

teploty v˘fuku aÏ na 2,2 °C nad teplotu 

okolního prostfiedí.

   ■  Integrovan˘ separátor vlhkosti dodává vzduch

vy‰‰í kvality sníÏením pfiímûsi ‰kodlivého

kondenzátu a elektronické v˘pustné ventily 

s nulovou ztrátou zvy‰ují efektivitu.

   ■  Samostatnû instalované chladiãe vzduchu a

chladiãe oleje prodluÏují Ïivotnost sníÏením

teplotních stresÛ.

   ■  Schopn˘ provozu v extrémních podmínkách 

aÏ do teploty 55 °C.

Intuitivní fiídící jednotka
   ■  Snadno upravitelné provozní parametry,

integrovaná diagnostika, nûkolik jazykÛ.

   ■  Vestavûné optimalizaãní sekvencování 

aÏ pro ãtyfii kompresory.

Dostupnost u jednotliv˘ch
modelÛ viz tabulka funkcí (str. 6).
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Bezporuchov˘ provoz
Spoleãnost Ingersoll Rand nabízí mnoho dal‰ích

zpÛsobÛ pro zaji‰tûní produktivity va‰eho provozu 

pfii souãasn˘ch nejniÏ‰ích nákladech na vlastnictví.

   ■  ProdlouÏená trvanlivost, sníÏená údrÏba a zv˘‰en˘

v˘kon s na‰ím jedineãn˘mdvoustupÀov˘m

filtraãním systémem, prodlouÏenou Ïivotností

filtraãního systému, vynikajícím syntetick˘m

chladicím médiem Ultra Coolant a integrovanou,

ãas ‰etfiící diagnostikou.

   ■  Vysoce kvalitní vzduch dodávan˘ pfies vysoce

efektivní systém pro separaci chladicího média

dovolující maximálnû 3 ppm pfiímûsi.

   ■  Bezpeãná a snadná údrÏba provádûná z jedné

strany pfies odnímatelná dvífika s panty, otoãné

víko separátoru a snadno posuvné chladiãe.

   ■  Minimální náklady na instalaci a niÏ‰í sloÏitost 

s jedin˘m vstupem a v˘stupem chladicího

vzduchu, a snadn˘m fiízením v˘fukového 

tepla pro niÏ‰í náklady na energii.

   ■  Jednoduché uÏivatelské rozhraní ve 23 jazycích 

s elektronickou fiídící jednotkou konstruovanou

pro drsné prostfiedí.

âasem provûfiené vysoce 
kvalitní kompresorové stupnû 
Srdcem na‰ich kompresorÛ jsou
robustní mimofiádnû spolehlivé
kompresorové stupnû s 
váleãkov˘mi loÏisky.

Vysoce kvalitní dvoustupÀové 
kompresorové stupnû.
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Rotaãní kompresory
Ingersoll Rand

nabízejí vynikající provozní
vlastnosti, v˘hody 
a v˘bûr zafiízení.

MÛÏete volit motory s
promûnlivou a pevnou
rychlostí, jednostupÀové 
a dvoustupÀové 
kompresorové stupnû pro
pfiesnû takovou úroveÀ
v˘konu a hospodárnosti, 
jakou vyÏaduje vá‰ provoz 
a rozpoãet.

Spoleãnost Ingersoll Rand nabízí

‰piãkové v˘robky a prvotfiídní fie‰ení,

která podnikÛm po celém svûtû

umoÏÀují sníÏit spotfiebu energie a 

náklady a omezit emise ‰kodlivé pro

Ïivotní prostfiedí. Ingersoll Rand 

v celé fiadû v˘robkÛ, od vzduchov˘ch

kompresorÛ se sníÏen˘mi

energetick˘mi nároky po golfové

elektromobily s témûfi nulov˘mi 

emisemi, poskytuje znalosti, zku‰enost

a fie‰ení, která zákazníkÛm pomáhají

dosáhnout udrÏitelnosti vlastních cílÛ.

• Neomezen˘ poãet startÛ/zastavení.
•  Vypnutí namísto bûhu naprázdno, 

pro úsporu energie.
•  Dimenzováno pro nepfietrÏit˘ provoz – 

100 % zátûÏ, 24 hodin dennû/7 dní v t˘dnu, 
46 °C – pro sníÏení odstávek a v˘robních ztrát. 

•  Stabilní a konstantní tlak.

•  Plynul˘ mûkk˘ start – proud pfii startu vÏdy 
niÏ‰í neÏ pfii plném zatíÏení.

•  Prakticky Ïádné zhor‰ení mûrné spotfieby 
pfii ãásteãném zatíÏení.

•  Ventilátor s promûnlivou rychlostí umoÏÀuje, aby
kompresor bûÏel pfii konstantní v˘stupní teplotû.

•  Automatické fiízení teploty chladicího média
zabraÀuje nahromadûní vlhkosti.

Motor bez loÏisek konstruovan˘
tak, Ïe nevyÏaduje Ïádnou údrÏbu. 

Ménû rotujících ãástí – Ïádné
kladky, fiemeny ãi spojky, které 
se opotfiebují.

• Kompresory je moÏné vybavit pro nepfietrÏit˘ a
spolehliv˘ provoz v tûch nejtvrd‰ích podmínkách,
dokonce venku v de‰ti a prachu a pfii teplotách 
od -10°C do 55°C.

•  Ucelen˘ design, ménû komponent, které 
potfiebují servis.

•  Elektrické panely NEMA 4/IP65.
•  Vysoce v˘konn˘ a tich˘ odstfiediv˘ ventilátor.
•  Ochrana proti v˘kyvÛm napûtí a frekvence.

Efektivita pro variabilní potfiebu

Kompresory Nirvana s pohonem s promûnlivou rychlostí (Variable Speed Drive, VSD)
Kompresory VSD spoleãnosti Ingersoll Rand maximalizují pln˘ potenciál technologie promûnlivé
rychlosti. Pouze technologie Nirvana VSD spoleãnosti Ingersoll Rand s motorem Hybrid Permanent
Magnet® (HPM®) – motor s nejvy‰‰í dostupnou efektivitou – vám mÛÏe nabídnout v‰echny níÏe
uvedené vlastnosti:

Efektivita pro konstantní 
potfiebu

Kompresory s pevnou rychlostí
Kompresory s pevnou rychlostí série R spoleãnosti 
Ingersoll Rand jsou nejspolehlivûj‰ím a energeticky
nejefektivnûj‰ím fie‰ením pro procesy s 
konstantní potfiebou.

Indukãní motor TEFC
pro nepfietrÏit˘ provoz 
s vysok˘m v˘konem.
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Rozhodnutí je na vás

Variabilní rychlost 
s dvoustupÀov˘m
kompresorov˘m 
stupnûm

Aplikujeme technologii, abychom
na‰im zákazníkÛm pomohli
dosahovat udrÏitelné cíle.

Variabilní rychlost s
jednostupÀov˘m
kompresorov˘m stupnûm

Pevná rychlost s
dvoustupÀov˘m
kompresorov˘m stupnûm

Pevná rychlost s
jednostupÀov˘m
kompresorov˘m stupnûm

NíÏe uvedené ãtyfii optimalizované 
a energeticky efektivní balíãky
poskytují kombinaci v˘konu a
hodnoty, která nejlépe vyhovuje
va‰im konkrétním potfiebám. 
V Ingersoll Rand nabízíme 
hodnotu... a v˘bûr!

Kompresorové stupnû 
s nejvy‰‰í úãinností

JednostupÀové kompresorové stupnû
JednostupÀové kompresorové stupnû spoleãnosti
Ingersoll Rand, které se pouÏívají do kompresorÛ
na celém svûtû; prokázaly, Ïe jsou svûtov˘m
vÛdcem na trhu co do spolehlivosti a úãinnosti.

•  Pfiesnû obrábûné rotory.
•  KuÏelová valivá loÏiska nejvy‰‰í kvality.
•  V‰echny cesty chladicího média jsou neoddûlitelnou 

souãástí litého pouzdra. To vyluãuje potenciální netûsnosti.
•  Ideální v pfiípadû omezeného rozpoãtu a potfieby vysokého v˘konu.

·piãková úãinnost a v˘kon: dvoustupÀové kompresorové stupnû
Kompresory se ‰piãkovou úãinností spoleãnosti Ingersoll Rand jsou
spolehlivé díky na‰im unikátním dvoustupÀov˘m kompresorov˘m
stupÀÛm povûstn˘m sv˘m bezporuchov˘m provozem a nízkou
spotfiebou energie.

•  Efektivita a trvanlivost díky nízkému kompresnímu pomûru 
v kaÏdém stupni.

•  NiÏ‰í zátûÏ loÏisek.
•  Zv˘‰ená Ïivotnost kompresorov˘ch stupÀÛ.
•  Minimální údrÏba.
•  Mlha z chladicího média sniÏuje spotfiebu energie tím, Ïe vstfiikuje

atomizovan˘ olej do proudu stlaãeného vzduchu a tím v˘znamnû
sniÏuje spotfiebu energie potfiebné pro kompresi.

Dodávají aÏ o 15 % 
více vzduchu neÏ
jednostupÀov˘ kompresor 
pfii stejné spotfiebû energie.

âasem provûfiené a spolehlivé
kompresorové stupnû
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UdrÏitelná technologie      • Standardní funkce       o Volitelná funkce      Není k dispozici      

Volitelné funkce

 Kategorie                        Popis                                                                                                            Pevná rychlost       Nirvana VSD

                                                                                                                                                                                                                                  
 Kompresorov˘ stupeÀ       ·piãkov˘ dvoustupÀov˘ kompresorov˘ stupeÀ                                                                              •                            •
                                              âasem provûfien˘ jednostupÀov˘ kompresorov˘ stupeÀ                                              •                           •               
 €ídící jednotka                  Mikroprocesorov˘ fiídící systém pro úspory energie se snadnou obsluhou ve 23 jazycích       •            •           •             •
                                              Programovatelné starty a zastavení a dálková konektivita                                           •            •           •             •
                                           Vestavûné optimalizaãní sekvencování aÏ pro ãtyfii kompresory                                  •            •                               
                                              Vestavûn˘ kalkulátor úspory energie                                                                                                            •             •
 Ochrana PAC™                   Skenuje a upravuje provozní parametry a reaguje na ve filtraci                                   •            •           •             •
                                              Elektronické indikátory údrÏby v reálném ãase a ochrana proti pfieru‰ení provozu          •            •           •             •       
                                              Rychlost ventilátoru pfiizpÛsobitelná teplotû okolního prostfiedí                                                                 •             •
                                              Automatické fiízení teploty chladicího média zabraÀující nahromadûní vlhkosti                                        •             •
                                              Vestavûn˘ induktor v souladu s EMC prÛmyslov˘m standardy                                                                    •             •       
 Chladicí systém                  Efektivní a snadno udrÏovateln˘ sekvenãní chladící systém chlazen˘ vzduchem        •            •           •             •
                                             Energeticky úãinn˘ a tich˘ odstfiediv˘ ventilátor                                                          •            •           •             •
                                             Velkorys˘ systém chlazení klasifikovan˘ pro okolní teplotu 46 °C                            •            •           •             •
                                             Separátor vlhkosti                                                                                                            •            •           •             •
                                              Elektronick˘ odvod kondenzátu beze ztrát                                                                    o             •           •             •
 Technologie V- Shield™   Vzduchové potrubí z nerezové oceli                                                                               •            •           •             •
                                              PodloÏky pro izolaci vibrací a prvotfiídní hadice metal-flex                                          •            •           •             •
                                              Opakovatelná spojení bez prÛsakÛ s prvotfiídním elastomerov˘m tûsnûním               •            •           •             •
 SluÏby                                 Ergonomické otoãné víko na nádrÏi separátoru                                                             •            •           •             •
                                              Jednoduché potrubí (jedin˘ vstup vzduchu a jedin˘ v˘stup vzduchu)                       •            •           •             •
                                              12 mûsícÛ záruka na celou jednotku                                                                              •            •           •             •
 Pomocné systémy             Kryt sniÏující hluãnost                                                                                                     •            •           •             •
                                              Pfiedfiltrace                                                                                                                       •            •           •             •
                                            Prvky filtraãního a separaãního systému s dlouhou Ïivotností                                     •            •           •             •
                                              Chladicí médium Ultra Coolant™ s Ïivotností 8.000 hodin                                          •            •           •             •
                                              Kontrola prÛtoku technologií variabilní rychlosti                                                                                        •             •
                                              Kontrola prÛtoku regulaãním systémem zatíÏeno/odlehãeno                                      •            •                               
 Motory a                          Ochrana ovládacího panelu, elektrické panely NEMA 4/IP65                                      •            •                               
 elektrické systémy           Startér hvûzda-trojÛhelník se sníÏen˘m napûtím                                                          •            •                               
                                              Vysoce efektivní motory TEFC IP55 – izolaãní tfiída F, teplotní tfiída B                        •            •                               
                                              Motor Hybrid Permanent Magnet® (HPM®)                                                                                                   •             •
                                            Krytí ovládacího panelu NEMA 12/IP54                                                                                                        •             •
                                           Hlavní motor i motor odstfiedivého ventilátoru s pohonem s promûnlivou rychlostí                                         •             •
 

 Ochrana proti                   Modifikace pro venkovní prostfiedí/ochrana proti de‰ti                                                 o              o                                
 povûtrnostním                 Ochrana proti mrazu do -10 °C                                                                                        o              o
 podmínkám                        Ochrana proti extrémnû vysok˘m teplotám okolního prostfiedí do 55 °C                    o              o              
                                          Prvotfiídní filtrace vysoké pra‰nosti                                                                                 o              o
                                          Vyhfiívání motoru                                                                                                              o              o
                                          Vodní chlazení                                                                                                                   o              o              o               o
                                          Ochrana proti mofiské vodû a tvrd˘m klimatick˘m podmínkám                                   o              o             o               o
 Îivotní prostfiedí              Systém pro vyuÏití odpadního tepla (ERS)                                                                      o              o             o               o
                                          Systém pro zachycování kapalin                                                                                      o              o             o               o
                                          Chladící médium potravinové kvality a filtraãní systém X-tend                                     o              o             o               o
 Ochrana proti                  MoÏnost restartu pfii v˘padku proudu (Power Outage Restart Option – PORO)         o              o             o               o
 elektrickému proudu        Bezpeãnostní vypínaã                                                                                                       o              o             o               o
                                            Monitor fází (ochrana)                                                                                                      o              o            •             •
                                            Elektronick˘ startér Solid State se sníÏen˘m napûtím                                                    o              o              
 Dal‰í                                  Kontrola prÛtoku modulací sacího ventilu                                                                   o              o              
                                              Komplexní plán servisu a poji‰tûní                                                                                  o              o             o               o
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                       Maximální tlak        Jmenovit˘ v˘kon          Kapacita (FAD)*                           Rozmûry (mm)                      Hmotnost
 Model             bar g      psig                kW       hp                m3/min       cfm                    Délka        ·ífika        V˘‰ka                   kg
  R90i                       7.5          110                     90         125                      16.71            590                         2,703            1,466            2,032                      2,420
                                8.5          125                     90         125                      15.72            555                         2,703            1,466            2,032                      2,420
                               10.0         145                     90         125                      14.02            495                         2,703            1,466            2,032                      2,420
                               14.0         200                     90         125                      10.25            362                         2,703            1,466            2,032                      2,420
  R110i                     7.5          110                    110        150                      20.76            733                         2,703            1,466            2,032                      2,550
                                8.5          125                    110        150                      19.20            678                         2,703            1,466            2,032                      2,550
                               10.0         145                    110        150                      17.50            618                         2,703            1,466            2,032                      2,550
                               14.0         200                    110        150                      13.76            486                         2,703            1,466            2,032                      2,550
  R132i                     7.5          110                    132        175                      25.20            890                         2,855            1,836            2,032                      2,926
                                8.5          125                    132        175                      23.93            845                         2,855            1,836            2,032                      2,926
                                10           145                    132        175                      21.10            745                         2,855            1,836            2,032                      2,926
                                14           200                    132        175                      17.53            619                         2,855            1,836            2,032                      2,926
  R160i                     7.5          110                    160        215                      29.45          1,040                        2,855            1,836            2,032                      2,926
                                8.5          125                    160        215                      29.02          1,025                        2,855            1,836            2,032                      2,926
                                10           145                    160        215                      25.77            910                         2,855            1,836            2,032                      2,926
                                14           200                    160        215                      20.50            724                         2,855            1,836            2,032                      2,926      

*FAD (Free Air Delivery) je v˘kon celého zafiízení vãetnû v‰ech ztrát testovan˘ podle ISO 1217:2009 Pfiíloha C a namûfien˘ pfii tlaku o 0,5 bar g niÏ‰ím, neÏ maximální tlak.
**FAD je v˘kon celého zafiízení vãetnû v‰ech ztrát testovan˘ podle ISO 1217: 2009 Pfiíloha C a rozsah kapacity namûfien˘ pfii tlaku 7,0 bar g.

                       Maximální tlak        Jmenovit˘ v˘kon          Kapacita (FAD)*                           Rozmûry (mm)                      Hmotnost
 Model             bar g      psig                kW       hp                m3/min       cfm                    Délka        ·ífika        V˘‰ka                   kg
  R90ie                     7.5          110                     90         125                      18.01            636                         2,855           1,836           2,032                      2,744
                                8.5          125                     90         125                      17.50            618                         2,855           1,836           2,032                      2,744
                               10.0         145                     90         125                      15.43            545                         2,855           1,836           2,032                      2,744       
                               14.0         200                     90         125                      13.03            460                         2,855           1,836           2,032                      2,744
  R110ie                   7.5          110                    110        150                      22.09            780                         2,855           1,836           2,032                      2,744
                                8.5          125                    110        150                      20.39            720                         2,855           1,836           2,032                      2,744
                               10.0         145                    110        150                      18.89            667                         2,855           1,836           2,032                      2,744
                               14.0         200                    110        150                      15.40            544                         2,855           1,836           2,032                      2,744
  R132ie                   7.5          110                    132        175                      26.19            925                         2,855           1,836           2,032                      3,198
                                8.5          125                    132        175                      25.34            895                         2,855           1,836           2,032                      3,198
                                10           145                    132        175                      22.79            805                         2,855           1,836           2,032                      3,198
                                14           200                    132        175                      18.35            648                         2,855           1,836           2,032                      3,198
  R160ie                   7.5          110                    160        215                      31.09          1,098                        2,855           1,836           2,032                      3,198
                                8.5          125                    160        215                      30.30          1,070                        2,855           1,836           2,032                      3,198
                                10           145                    160        215                      27.21            961                         2,855           1,836           2,032                      3,198
                                14           200                    160        215                      21.95            775                         2,855           1,836           2,032                      3,198

                       Maximální tlak        Jmenovit˘ v˘kon          Kapacita (FAD)*                           Rozmûry (mm)                      Hmotnost
 Model             bar g      psig                kW       hp                m3/min       cfm                    Délka        ·ífika        V˘‰ka                   kg
 R90n                   4.5-10     65-145                  90         125                 8.47-17.95        299-634                 2,703           1,466           2,032                      2,060
  R110n                 4.5-10     65-145                 110        150                 8.47-21.66        299-765                 2,703           1,466           2,032                      2,060
  R132n                 4.5-10     65-145                 132        175                 8.47-24.44        299-863                 2,855           1,836           2,032                      2,363
  R160n                 4.5-10     65-145                 160        215                 8.47-28.88      299-1,020                2,855           1,836           2,032                      2,363

                       Maximální tlak        Jmenovit˘ v˘kon          Kapacita (FAD)*                           Rozmûry (mm)                      Hmotnost
 Model             bar g      psig                kW       hp                m3/min       cfm                    Délka        ·ífika        V˘‰ka                   kg
 R90ne                 4.5-10     65-145                  90         125                 8.86-18.70        313-661                 2,855           1,836           2,032                      2,495
  R110ne               4.5-10     65-145                  90         150                 8.86-22.96        313-811                 2,855           1,836           2,032                      2,495
  R132ne               4.5-10     65-145                 132        175                 8.86-27.24        313-962                 2,855           1,836           2,032                      2,495
  R160ne               4.5-10     65-145                 160        215                 8.86-32.05      313-1,132                2,855           1,836           2,032                      2,495

Ingersoll Rand Nirvana Standard, v˘konnost pfii 50 Hz

Ingersoll Rand Nirvana Premium, v˘konnost pfii 50 Hz

Ingersoll Rand Premium, v˘konnost pfii 50 Hz

Ingersoll Rand standard, v˘konnost pfii 50 Hz

Pomáhá udrÏovat fungující podnikání
Pûtiletá smlouva o provádûní údrÏby UltraCare byla vytvofiena, aby byla lehce srozumitelná a bez
Ïádn˘ch pfiekvapení. Najdûte si více o moÏnosti chránit srdce Va‰eho podnikání kontaktováním
lokálního distributora nebo nejbliÏ‰í kanceláfi Ingersoll Rand.

Ingersoll Rand se stará o vá‰ systém na stlaãen˘ vzduch,
                                                     abyste se vy mohli starat o svÛj podnik.    

UltraCare od Ingersoll Rand



Kompresory Ingersoll Rand nebyly zkonstruovány, urãeny ani schváleny k v˘robû stlaãeného vzduchu pro pfiímou lidskou spotfiebu. Ingersoll Rand neschvaluje
specializované vybavení pro aplikace urãené k d˘chání a nepfiijímá jakoukoli zodpovûdnost za kompresory pouÏité k v˘robû stlaãeného vzduchu pro d˘chání.

Informace obsaÏené v tomto dokumentu, neroz‰ifiují záruku na zde uvedené produkty Ingersoll Rand. Jakékoli záruky a dal‰í podmínky prodeje by mûly b˘t v
souladu se standardními podmínkami prodeje tûchto produktÛ, které jsou k dispozici na vyÏádání. 

Cílem spoleãnosti Ingersoll Rand je nepfietrÏité zdokonalování v˘robkÛ, av‰ak bez nutnosti na jejich upozornûní a dal‰ích závazkÛ.

Vytisteno v UK. Zárí 2010

Ingersoll Rand Industrial Technologies nabízí sv˘m zákazníkÛm v˘robky, sluÏby a fie‰ení, které zvy‰ují energetickou
úãinnost, produktivitu a provozní v˘kon. ·iroké spektrum na‰ich inovovan˘ch produktÛ sahá od kompletních
systémÛ tlakového vzduchu, pfies náfiadí a ãerpadla pro dopravu kapalin aÏ po mikroturbíny nezatûÏující Ïivotní
prostfiedí. Produktivitu zvy‰ujeme rovnûÏ prostfiednictvím divize Club Car®, která je globálním dodavatelem
golfov˘ch a uÏitkov˘ch vozidel pro podnikání a jednotlivce.

                                                                                                                                                                                     
www.ingersollrandproducts.com

Ingersoll Rand Industrial Technologies
Sumperska 1345
783 91 Unicov, Czech Republic
Tel:   +420 585 093 157/111
Fax:  +420 585 093 211
Email: ingersollrandeasterneurope@irco.com

Member of Pneurop
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