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B200 schroefcompressor voor vloeistoflossystemen 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van WIEGEL Transport Equipment, te Voorhout. Ondanks alle aan de inhoud van deze catalogus bestede zorg, kan WIEGEL Transport Equipment, 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Op onze leveringen binnen Nederland zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden, d.d. december 2011 door de vereniging voor de Metaal- en elektrotechnische Industrie “F.M.E.“ ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage, behoudens de artikelen waarvoor afwijkende en aanvullende bepalingen zijn opgenomen. Op onze leveringen binnen België zijn de leveringsvoorwaarden van Boekholt transmissions 
van toepassing.  Op verzoek sturen wij een afschrift toe.

© Copyright WIEGEL Transport Equipment, Voorhout - NL

Schroefcompressor voor vloeistoffen < 180m3/uur
De robuuste B200 vloeistoflossysteem is speciaal ontworpen voor veeleisende 
toepassingen. De B200 kan eenvoudig aangesloten worden en is uitwisselbaar 
met de meeste aandrijfsystemen. Deze veelzijdige schroefcompressor presteert als 
geen ander en is in beide draairichtingen leverbaar.

Regelklep

B200 - 10L 1000 rpm

B200 - 12R 1200 rpm

Afmetingen (LxHxB) 402 x 218 x 129 mm

Gewicht 26,5 kg

Buigmoment < 50 Nm

Kenmerken
• Corrosiebestendig
• Olie en deeltjesvrij
• Snelle lostijd
• Geen wrijving = lange levensduur
• 3 jaar garantie

Mouvex B200 
schroefcompressor

Specificaties
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B200 schroefcompressor voor vloeistoflossystemen

De oplossing voor directe montage

PF optie - PTO flens
Spline as voor directe montage 
aan PTO

PS optie - PTO as
Cilindrische as met spie voor 
elektromotor aandrijving

HY optie - Hydraulisch
Holle spline as voor hydromotor
aandrijving

Terugslagklep met geintegreerd verdrukventeel Maximale lucht doorlating Geregelde lucht doorlating

Afmetingen

Regelklep

Persluchtopbrengst (m3/uur) / Vermogen (kW)
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Vestigingen 
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We want to move YOUR WORLD

Wiegel Transport Equipment is producent en importeur van 
beweging. Beweging van personen, goederen of werktuigen.

Zowel in de breedte als in de diepte is Wiegel adviseur en 
partner voor doelgerichte oplossingen voor automotive, 
marine en agrarische omgevingen met het accent op elektro 
mechanische componenten.

Waar standaard oplossingen te kort schieten zet Wiegel het 
vaak zo noodzakelijk stapje extra. Uw probleem, en dat van 
uw klant, is ons probleem.

Als importeur en producent van een reeks bekende merken staan we vooraan bij ontwikkeling, training en informatie 
verstrekking, u heeft dus altijd toegang tot actuele kennis.

Zelfs een goed bedachte oplossing uitgevoerd met hoogwaardige componenten kan niet zonder onderhoud en een 
goed service programma. Wiegel klanten zijn goed vertegenwoordigd in branches waar “het” het altijd moet doen.
112 hulpdiensten of een terreinvoertuig midden in “nergens” of midden in Afghanistan of Irak vertrouwen op ons.

Wiegel heeft vestigingen in Nederland, België en Duitsland en is onderdeel van de Stokvis holding.

Wij nodigen u uit om samen met ons te ondernemen in mobiliteit.


