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Uw productiesysteem is als het menselijk lichaam. 
Perslucht is het levensbloed dat alles in beweging 

houdt. En de compressor is het hart dat de lucht naar 
de plek brengt waar deze nodig is. De producten uit 

de Worthington Creyssensac Rollair 151-220-serie 
missen geen enkele hartslag. Zo ontstaat de  perfecte 

kwaliteit perslucht om uw productie met maximale 
efficiëntie in gang te houden. 

 GEOPTIMALISEERD TOTAL COST OF 
OWNERSHIP 
-   Lagere energiekosten dankzij intern ontworpen, 

hoogefficiënt schroefelement.
- Tot 45% energiebesparing met de Rollair VPM IE4 iPM-motor.
-  De Rollair VPM wordt geleverd met geïntegreerde directe 

aandrijving voor minimale verliezen. 
-  Bewaak en optimaliseer uw compressor op afstand met 

ICONS.

 MINDER UITVALTIJD
-  Betrouwbare werking, zelfs wanneer de temperatuur in de 

compressorruimte de 46 °C bereikt.
-  De elektrische kast van de omvormer is bestand tegen temperaturen 

tot 55 °C. 
-  De gesloten IP66-aandrijflijn zorgt voor betrouwbare prestaties in 

stoffige en vochtige omstandigheden. 
-  De geavanceerde Airlogic2T touchscreen controller optimaliseert de 

prestaties en efficiëntie.
-  Servicepakketten kunnen worden aangepast aan uw behoeften en 

voorkeuren.

KEUZE UIT 3 MODELLEN

PRESTATIES

+ TCO-BESPARINGEN

PRESTATIES

ONDERHOUDS-
GEMAK

LEVENSDUUR

1 2

*   Vraag ons om uw Total Cost of Ownership te berekenen en ontdek hoeveel u kunt besparen!

+ TCO-BESPARINGEN ROLLAIR 151V-220V 
VARIABLE SPEED 

-  +5% vrije luchtlevering in 
vergelijking met het vorige 
VSD-model.

-  Energiebesparingen tot 
30%.

-  Verbeterde specifieke 
energiebehoefte.

-  Bespaar tot € 60.000 op 
Total Cost of Ownership 
(versus vaste snelheid).*

ROLLAIR  
151-220 FIXED SPEED 

-  Tot +5% vrije luchtlevering 
in vergelijking met het 
vorige model met vaste 
snelheid.

-  Betrouwbare prestaties,  
ook onder zware 
omstandigheden. 

-  Bespaar tot € 55.000 op 
Total Cost of Ownership 
(versus marktgemiddelde).*

ROLLAIR  
151VPM-220VPM iPM

-  +10% vrije luchtlevering in 
vergelijking met het vorige 
VSD-model. 

-  Energiebesparingen tot 45%.
-  iPM-motor voldoet aan 

IE4-normen. 
-  Bespaar tot € 80.000 op 

Total Cost of Ownership 
(versus vaste snelheid).*
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VERWACHT ALLEEN HET BESTE

IPM VOOR GROTE 
ENERGIEBESPARINGEN
Het genereren van perslucht vergt veel energie. In feite bestaat 
meer dan 70% van de eigendoms- en gebruikskosten van een 
compressor uit energiekosten. De Worthington Creyssensac 
iPM-technologie is ontwikkeld om aanzienlijke 
energiebesparingen te kunnen bieden en bij te dragen aan een 
duurzamere productie. Hoewel traditionele compressoren 
slechts één toerental hebben (100% aan), kunnen iPM-
compressoren hun motortoerental aanpassen aan de 
fluctuerende vraag naar perslucht waarmee de meeste 
productieomgevingen te maken hebben. Hierdoor levert de 
Rollair VPM tot 45% aan energiebesparing op. 

VERBETER UW LUCHTSYSTEEM 
MET ECONTROL6
Gebruikt u meerdere compressoren? Zorg voor de laagste 
Total Cost of Ownership en synchroniseer uw machines met 
de centrale controller-oplossing ECOntrol6:

-   Realiseer energiebesparingen door de operationele 
drukbandbreedte te verkleinen.

-   Bespaar op onderhoudskosten en zorg dat de bedrijfsuren van 
uw compressoren gelijkmatig worden verdeeld.

-   Bewaak en bestuur alle compressoren via één touchscreen.
-   Optimaliseer de prestaties van uw compressoren door 

verschillende besturingsschema's te gebruiken.
-   Bedien alle modellen en merken compressoren.

ECOntrol6

 Energiebesparing 45%
 Laagste TCO op de markt

 Bespaar tot € 35,000 in een periode 
van vijf jaar in vergelijking met de 

VSD-compressoren die 
momenteel op de markt zijn.

LAAGSTE TOTAL COST OF OWNERSHIP

Energiegebruik

Investering

Service

Installatie

Energiebesparing

77%

8%

12%

3%

45%

EEN GROENERE PRODUCTIE MET MINDER EMISSIES
De superieure energie-efficiëntie van de Rollair VPM draagt niet alleen bij aan uw bedrijfsresultaat, 
maar ondersteunt ook uw overgang naar een groenere productie. In vergelijking met oudere 
modellen met een vast toerental verlaagt de iPM-compressor de CO2 -uitstoot met 10%, waardoor 
uw koolstofdioxide-voetafdruk aanzienlijk kleiner wordt. -10%
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EÉN ENKELE BRON VOOR 
AL UW PERSLUCHT 

Worthington Creyssensac staat klaar om aan al uw persluchtbehoeften te voldoen: van de 1  compressor 
zelf, tot 2  luchtdrogers en 3  leidingfilters, 4  olie-water scheiders, 5  luchtketelbufferopslag, 6  ons 
eigen gemakkelijk te installeren AIRnet-leidingsysteem, 7  en een centrale regelaar voor het beheren 

van het hele systeem. 

VERBETERDE 
UPTIME, 

DANKZIJ ICONS 
Met het Intelligent CONnectivity System (ICONS) 

kunt u gegevens en inzichten van uw machines op 
uw computer, tablet of smartphone ontvangen. 

Geniet van volledige garantiedekking tot 5 jaar, 
inclusief deskundige tijdige service of reparaties, 
preventief onderhoud, originele onderdelen en 
periodieke upgrades.

Met een vaste Total Cost of Ownership hebt u 
volledige controle over uw onderhoudsbudget. 

Wij beschermen uw investering door originele onderdelen van hoge 
kwaliteit te gebruiken die speciaal voor uw persluchtsysteem zijn 
ontworpen en garanderen een hogere energie-efficiëntie en een 
langere levensduur van uw installatie. 

Servicepakketten kunnen worden aangepast, toegespitst op uw 
behoeften. Uw plaatselijke geautoriseerde dienstverlener zal u graag 
meer informatie geven.

TIP: Combineer de Rollair VPM 

met een VSD-koeldroger voor 

maximale energiebesparing. 

GARANTIESER-
VICEPAKKET 

Met een garantieservicepakket is al het 
onderhoud maximaal 5 jaar volledig gedekt. We 

zorgen ervoor dat alle routinematige en niet-
routinematige klussen worden uitgevoerd, zodat 
u zich 100% kunt richten op uw kernactiviteiten. 

-  Verhoog de betrouwbaarheid van uw machine 
door problemen te identificeren voordat ze 
een bedreiging vormen voor de continuïteit 
van uw productie.

-  Analyseer en optimaliseer uw energiegebruik 
en CO2-uitstoot.

-  Ontvang hoogwaardige energierapporten 
waarmee u kunt aantonen dat uw locatie in 
overeenstemming is met ISO 50001.
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ONDER DE MOTORKAP VAN DE 
ROLLAIR 151-220
EIGEN ONTWERP IE4 SUPER PREMIUM EFFICIENCY-MOTOR MET 
PERMANENTMAGNEETMOTOR (IPM): Onderhoudsvrij; inclusief 
innovatieve oliekoeltechnologie voor optimale prestaties tot 46 °C.

OMVORMER: Elektrische aansluitkast geschikt voor temperaturen tot 55 °C.

COMPLEET NIEUW COMPRESSIE-ELEMENT: Biedt u een verbeterde vrije 
luchtlevering en specifieke energiebehoeften.

AANDRIJFSYSTEEM: Voldoet aan IP66 voor volledige bescherming tegen 
stof en vocht.

NIEUWE ONTLADER EN INLAATKLEP: Optimaliseert de inlaatstroom naar 
het schroefelement en zorgt voor reductie van 20% in onderhoudstijd. 

Als u uw persluchtsysteem eens goed onder de loep neemt, ziet u dat er 
mogelijkheden zijn om energie te besparen. Van deze mogelijkheden heeft 
warmteterugwinning de grootste impact.

Als lucht wordt samengeperst, ontstaat er warmte. Deze overtollige warmte 
wordt afgevoerd om ervoor te zorgen dat de compressor niet oververhit 
raakt en dat de perslucht koel genoeg is voor gebruik wanneer deze zijn 
bestemming bereikt. Een warmteterugwinningssysteem kan ervoor 
zorgen dat deze warmte wordt opgevangen om te worden gebruikt 
voor toepassingen zoals water- of ruimteverwarming, industriële 
reiniging en sanitaire voorzieningen. Omdat tot 75% van de 
compressiewarmte kan worden teruggewonnen, helpt een 
warmteterugwinningssysteem u veel energie en kosten te besparen.

MAXIMALISEER UW 
ENERGIEBESPARINGEN

De Airlogic2T-controller heeft een groot 4.3-inch kleurentouchscreen in 
meer dan 30 talen, volledig beheer en systeeminzichten binnen handbereik: 
  Waarschuwingen   Service-indicatie 
  Online visualisatie van bedrijfsomstandigheden

MEERDERE 
OPTIES

  GEÏNTEGREERDE WARMTETERUGWINNING

  8000-UURS PREMIUM SYNTHETISCHE OLIE

  FOOD GRADE-OLIE

  VORSTBEVEILIGING

  ELEKTRONISCHE WATERAFTAP

  HEAVY DUTY-VOORFILTERING

  WATERGEKOELD MODEL

24/7 ONLINE

WARMTETERUG-
WINNING

75%

45%

15%

5%

3%

1%

0-15%

VASTE SNELHEID 
TOT iPM 

JUISTE DRUKVARIANT

LEKKAGE / DRUKVAL 
VERHELPEN

SELECTIE TANKINHOUD:  
REDUCEREN / ONTLASTEN

TRANSMISSIEVERLIEZEN

MOTORTECHNOLOGIE

WARMTETERUGWINNING IS DE BESTE MANIER 
OM OP ENERGIEKOSTEN TE BESPAREN.

MEER OVER 
DE ROLLAIR 

151-220!
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FAD Motorvermogen Geluidsni-
veau Gewicht Afmetingen (mm)

Model Max. be-
drijfsdruk m3/u l/s cfm kW pk dB kg Lengte Breedte Hoogte

Rollair 151

7 1299,6 361,0 764,9

110 150 77 3140

2874 1754 1982

8,5 1161,3 322,6 683,5

10 1066,6 296,3 627,8

13 906,8 251,9 533,7

Rollair 180

7 1546,1 429,5 909,9

132 180 77 3180
8,5 1418,4 394,0 834,8

10 1296,6 360,2 763,1

13 1065,6 296,0 627,2

Rollair 220

7 1718,7 477,4 1011,6

160 220 78 3440
8,5 1628,3 452,3 958,3

10 1501,2 417,0 883,5

13 1202,4 334,0 707,7

TECHNISCHE GEGEVENS

7 7 7 8,5 8,5 8,5 10 10 10

Max. FAD Motorver-
mogen

Geluidsni-
veau

Ge-
wicht Afmetingen (mm)

Model Werkdruk m3/u l/s cfm m3/u l/s cfm m3/u l/s cfm kW pk dB kg Lengte Breedte Hoogte

Rollair 
151V

4-10 bar

1335,6 371,0 786,1 1162,8 323,0 684,4 1116,0 310,0 656,8 110 150 77 3320

2874 1754 1982
Rollair 
180V 1529 424,8 900 1496 415,5 880 1376 382,2 810 132 180 77 3420

Rollair 
220V 1806 501,8 1063 1663 462,0 979 1528 424,5 900 160 220 78 3640

 ROLLAIR 151-220

ROLLAIR 151VPM-220VPM

ROLLAIR 151V-220V

* Bedrijfsgegevens van compressor gemeten volgens ISO 1217, bijlage C, meest recente editie.  
** Geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151 met optionele demper.

* Bedrijfsgegevens van compressor gemeten volgens ISO 1217, bijlage E, meest recente editie.  
** Geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151 met optionele demper. 

Alle technische gegevens voor luchtgekoelde compressoren zonder geïntegreerde droger.  
Neem voor technische gegevens over watergekoelde machines of machines met geïntegreerde droger contact op met uw plaatselijke verkoopteam. 

Rollair 
151VPM

4-10 bar

1415 393,0 833 1282 356,2 755 1194 325,4 702 110 150 76 2510

2874 1754 1982
Rollair 

180VPM 1675 465,4 986 1534 426,2 903 1436 390,9 845 132 180 76 2560

Rollair 
220VPM 1987 551,8 1169 1832 509,0 1078 1737 471,0 1022 160 220 77 2650

VRAAG UW 
OFFERTE 

AAN!
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WORTHINGTON CREYSSENSACS 
ERFGOED

Creyssensac is opgericht in 1934 door Elie 
Creyssensac in Nanterre (nabij Parijs) en stond 
al snel bekend in de automobielindustrie 
om de ontwikkeling van hoogwaardige 
zuigercompressoren. Halverwege de jaren 1960 
zijn schroefcompressoren toegevoegd aan het 
productportfolio en in 1973 begon de 
samenwerking met Worthington. Hierdoor werd 
het bedrijf nog belangrijker in de persluchtwereld 
en werd het distributeursnetwerk versterkt.

Tegenwoordig is Worthington Creyssensac dankzij 
zijn jarenlange ervaring en constante innovatie 
een vertrouwde partner voor zijn klanten.
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www.airwco.com

Neem contact op met uw plaatselijke Worthington Creyssensac-vertegenwoordiger

Aandacht. Vertrouwen. Efficiëntie 69
99

09
05

40

Aandacht
Service gaat om aandacht: 
professionele service 
uitgevoerd door bekwame 
mensen, met gebruik van 
hoogwaardige originele 
onderdelen.

Vertrouwen
Vertrouwen wordt 
verkregen door het leveren 
van langdurige 
betrouwbare prestaties en 
lange levensduur van de 
apparatuur.

Efficiëntie
Het rendement van de 
apparatuur wordt 
gegarandeerd door 
regelmatig onderhoud. 
Efficiency van de 
serviceorganisatie is hoe 
originele onderdelen en 
service het verschil maken.


