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Worthington Creyssensac’s 
erfgoed
Creyssensac werd opgericht in Nanterre (nabij Parijs), 
Frankrijk in 1934 door Elie Creyssensac en werd snel in 
de auto-industrie bekend voor het ontwikkelen van hoge 
kwaliteit zuigercompressoren. 

In het midden van de jaren zestig, werden 
schroefcompressoren aan het productaanbod toegevoegd, 
terwijl in 1973 de fusie met Worthington plaatsvond. Dit 
breidde de invloed van het bedrijf in de persluchtwereld 
verder uit en versterkte het distributienetwerk. 

Tegenwoordig garanderen haar jarenlange ervaring en 
continue innovatie dat Worthington Creyssensac een 

betrouwbare partner voor haar klanten is.

Gedreven door technologie

Ontworpen door ervaring

Ontdek wat er gebeurt als een passie voor technologie 

wordt gecombineerd met praktische ervaring in de 

industrie. Ontwerpen evolueren naar meer praktische 

installatie en onderhoud, zodat u de vrijheid hebt om 

op uw werk te concentreren. De productseries omvatten 

precies de machine die u nodig hebt, met de juiste 

opties voor uw prestatiebehoeften. Rendement op de 

investering wordt gewaarborgd, terwijl uw ecologische 

voetafdruk verkleint. En, omdat wij dicht bij onze 

klanten blijven, zijn we u één stap voor wanneer uw 

behoeften wijzigen.
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Een productserie die aan al uw eisen voldoet
Met de Rollair 800 – 1900 serie heeft u een efficiënte, betrouwbare en complete oplossing, 
ontworpen voor uw exacte eisen.

Een breed productaanbod 
• Vermogen beschikbaar van 5,5 tot 15 kW.
• 3 drukvarianten; 8, 10 en 13 bar.
• De volledige reeks is verkrijgbaar op een 

luchtketel (270L & 500L) met koeldrogers en kan 
met voor- en nafilters worden uitgerust.

 

Zeer toegankelijk en eenvoudige 
installatie
• Eenvoudig te onderhouden dankzij de 

verwijderbare panelen.    
• Strategisch geplaatste componenten om het 

onderhoud te vergemakkelijken. 
• Lage onderhoudskosten.
• Eenvoudige oliepeilcontrole via extern kijkglas.

Beschikbare opties
• 8000 u. olie.
• Food Grade-olie.

www.worthington-creyssensac.com

Zeer efficiënte luchtfiltratie
& olie separatie
• De hoge luchtinlaat vermijdt indringing van 

grotere stofdeeltjes.
• Dankzij het twee micron ingebouwde filter kan 

alleen schone lucht het element binnenkomen, 
waardoor de algehele betrouwbaarheid 
verbetert.

• De olieafscheider zorgt voor minder dan 3 
ppm olie-overdracht dankzij de cyclonische, 
zwaartekracht- en filterafscheiding.
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Kleine afmetingen, grote flexibiliteit
De Rollair serie is frame-gemonteerd, op ketel gemonteerd, op ketel gemonteerd met droger en op 

ketel gemonteerd met droger en filters (voor- en nafilters) verkrijgbaar. De luchtketel voor de serie 

is beschikbaar in twee formaten: 270 en 500 liter. Met deze grote verscheidenheid aan uitvoeringen 

en modellen zet de Rollair een nieuwe standaard voor de operationele kracht, kwaliteit, veiligheid, 

levensduur en comfort voor de gebruiker.

Gebruikersvoordelen
Een complete oplossing
• De Rollair kan altijd worden opgesteld zoals u het wil.
• Ruimtebesparende op ketel gemonteerde oplossing.
• De modules, met hun alles-in-één ontwerp, kunnen worden uitgerust 

met een persluchtketel en een compleet luchtbehandelingspakket, 
bestaande uit een koeldroger en voor- en nafilters.

Veilig en snel onderhoud
• Alle serviceonderdelen bevinden zich aan de voorkant van de 

machine voor een eenvoudige bereikbaarheid.
• Niveau van koelmedium eenvoudig te controleren via extern 

peilglas.
• Onderhoudswaarschuwingen zichtbaar op controller.
• Service en reiniging kunnen door één persoon worden uitgevoerd.
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Een complete oplossing om aan uw persluchteisen 
te voldoen

Stille werking
• Speciale geluidsisolatie waardoor zeer laag geluidsniveau.
• Zeer laag geluidsniveau maakt installatie van de machine dicht bij de werkplek mogelijk. 

Ditbeperkt het risico op luchtlekken.

Kostenefficiëntie
• Betrouwbaar ontwerp.
• Lage onderhoudskosten.
• Lange onderhoudsintervallen.
• Laag energieverbruik dankzij de IE3 motoren en het geavanceerd schroefcompressorelement.
• Krachtige smeer- en koelsystemen.

Levering van hoogwaardige 
perslucht
Modules die op een persluchtketel worden gemonteerd 
kunnen worden uitgerust met een luchtbehandelingspakket, 
bestaande uit een koeldroger en voor- en nafi lters. Dit 
luchtbehandelingspakket zorgt voor droge en zeer schone 
lucht, ideaal voor de meest veeleisende toepassingen.
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Optimaliseer uw processen

Infologic2 basiscontroller
De Infologic2 basiscontroller biedt geavanceerde monitoring met 
onderhoud, foutenbeheer en vereenvoudigt de configuratie en 
controle van uw proces.

• Pictogramgebaseerd scherm.
• Aflezing van de druk en temperatuur.
• Externe start/stop.
• Automatische herstart na een stroomuitval.
• Onderhoudswaarschuwingen.
• Foutenbeheer.
• Snelle instelling van de druk, rechtstreeks op de controller.

Volgende generatie van 
schroefblokken
Een nieuwe generatie van compressorelementen, 
zorgt voor uitstekende prestaties, een laag 
energieverbruik en een zeer lange levensduur van 
uw investering.

Energie-audit
Weten welke compressor juist is voor uw toepassing, is cruciaal voor het minimaliseren van het 
energieverbruik. Met onze energie-audit kunnen we uw persluchtbehoeften simuleren en u 
vervolgens adviseren over de beste oplossing voor uw behoeften.

Voor meer informatie, neem contact op met uw Sales Engineer.
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Technische gegevens
Max.

werkdruk
Referentie

bedrijfs-
druk

Capaciteit* Motor- vermogen Geluids-
Niveau** Gewicht

Model Bar Bar m3/h I/s cfm kW hp db(A)
Op vloer

gemonteerd 
kg

270L Tank 
kg

270L Tank 
Droger kg

270L Tank 
droger en 
filters kg

RLR 800
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

RLR 900

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

RLR 1400

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

RLR 1900

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

* Prestaties van de compressor gemeten volgens ISO 1217, bijlage C, meest recente editie.
** Geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151 2004. Lengte Breedte Hoogte

mm mm mm

Vloer 850 720 980

270L 1543 720 1337

500L 1945 720 1468
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www.worthington-creyssensac.com

NEEM CONTACT OP  MET UW 
WORTHINGTON CREYSSENS AC
VERTEGENWOORDIGER .

Zorg.
Zorg is waar service om draait: professionele service 
door deskundige mensen, met originele onderdelen 
van hoge kwaliteit.

 
Vertrouwen.
Vertrouwen wordt verdiend door het nakomen van onze 
beloften van betrouwbare, ononderbroken prestaties en 
lange levensduur van de apparatuur. 

Efficiëntie.
De effi ciëntie van de apparatuur wordt door 
regelmatig onderhoud gewaarborgd. De effi ciëntie 
van de serviceverlenende organisatie is hoe originele 
onderdelen en service het verschil maken.


