
RB-J
Compressores de Parafuso OIL FREE

para Transporte Pneumático

Série



Investimentos contínuos em I+D, dedicados à exploração de 
novas ideias, e a utilização dos mais avançados sistemas de 
conceção assistidos por computador, permitem-nos estar na 
vanguarda da indústria do ar comprimido, e procurar novas for-
mas de satisfazer as necessidades de um tecido industrial cada 
vez mais sofisticado e interessado na eficiência e na poupança 
energética.

No GRUPO BETICO, líder nacional no fabrico e na comercia-
lização de compressores desde 1925, concebemos e fabrica-
mos compressores de ar de alta qualidade.

A nossa gama RB de compressores de baixa pressão foi es-
pecialmente concebida para o transporte rápido e prático de 
produtos granulados e pulverulentos. O nosso "know how", a 
qualidade reconhecida, uma fiabilidade comprovada e um ex-
cecional serviço pós-venda deram aos compressores BETICO 
um prestígio dificilmente superável.
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O sistema de QUALIDADE TOTAL ISO-9001 certifica as instalações da nossa 
fábrica de Vitoria além dos nossos processos de fabrico e todas as empresas 
que compõem o GRUPO BETICO;  o que garante a qualidade total na conceção, 
no desenvolvimento, na produção e na assistência técnica e comercial de todos 
os compressores BETICO.
Para alcançar este objectivo, trabalhamos em sistemas de melhoría contínua 
que foram assimilados por todo o pessoal.

QUALIDADE
TOTAL

DESDE 1925 
NO GRUPO bETICO,
CONCEbEMOS E FAbRICAMOS
COMPRESSORES DE ALTA QUALIDADE



MONTAGEM PTO DIRETA

ACESSÓRIOS
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1 >  Bridas 2.5”

2 >  Juntas.

3 >  Válvula de Retenção.

4 >  Silencioso Tubular Absortivo.

5 >  Válvula de Segurança - 1.5” ; 2.5bar com
       Casquilho Roscado.

6 >  Limitador de Par 550 Nm.

7 >  Inversor 1:1 ou 1:1,5

8 >  Brida de Admissão.

9 >  Mangueira de Admissão O 130 mm.

10 >  Filtro de ar com Indicador de Manutenção.



FIAbILIDADE E SIMPLICIDADE

VANTAGENS DA
MÁQUINA

SÉRIE Rb-J
Os compressores da nova série RB-J de parafuso sincronizados 
geram ar comprimido sem óleo “OIL FREE”. São a solução ideal 
para todo o tipo de transporte de cereais, farinha, açúcar, sal, 
granulados químicos, rações e e produtos em pó, que requerem 
ar totalmente livre de óleo. As suas diferentes opções permitem o 
seu uso em camiões e em instalações fixas.

AR LIvRE DE ÓLEO 
O design especial destes compressores, sem contacto entre os 
rotores nem a carcaça, permitindo-lhes trabalhar sem lubrificação 
na câmara de compressão.

ECONOMIA DE FUNCIONAMENTO
A sua alta qualidade de fabrico, realizados com materiais de pri-
meira qualidade e tolerâncias mínimas asseguram um alto
rendimento, isto permite reduzir o consumo de energia e a tem-
peratura de impulsão.

FIAbILIDADE TOTAL E MíNIMA
MANUTENçãO
A manutenção destes compressores reduz-se à mudança de óleo 
e à mudança dos filtros de ar e óleo. O resto do compressor foi 
concebido para trabalhar muitos anos sem outro tipo de interven-
ção.

Rb-12J
É um compressor compacto de caudal médio de 420-720 m3/h. O 
seu design compacto e muito estreito permite a sua montagem no 
interior de qualquer camião, quer seja mediante correias, ou com 
acoplamento direto do cardã à P.T.O. do motor.

Rb-18J
De comprimento ligeiramente superior ao RB-12J, adequado para 
aplicações onde seja necessário caudais muito elevados. Pode
operar até 1000 m3 /h. Isto permite uma maior velocidade de des-
carga.



POSSIbILIDADES DE MONTAGEM

ACIONADO POR P.T.O. E TRANSMISSãO POR CORREIAS

Transmissão por correias: O compressor é montado na parte lateral do camião e 
é acionado mediante uma transmissão de correias que, por sua vez, é acionado 
através de um cardã.
Há um KIT especial com todos os elementos para que esta montagem se realize 
em apenas algumas horas.

ACIONADO POR P.T.O. E TRANSMISSãO DIRETA

O compressor é montado no interior do bastidor do camião e é acionado direta-
mente por um cardã. Inclui-se na montagem um limitador de par que proteger a 
caixa de mudanças do camião.
Neste momento, há disponíveis dois tipos diferentes de silenciadores, para facilitar 
a montagem em função do espaço disponível.

ACIONADO POR MOTOR hIDRáULICO

O compressor é montado na cisterna e/ou na cabeça tratora. É a melhor solução 
se se procurar intercambialidade com o menor peso possível. Pode-se fornecer 
completo incluindo o refrigerador de óleo do circuito hidráulico.

ACIONADO POR MOTOR ELÉTRICO

Ideal para aplicações fixas ou industriais. A alta qualidade do compressor e o uso 
de um refrigerador do óleo do compressor permitem trabalhar 24 h/dia. É fornecido 
completo, montado sobre um robusto bastidor com elementos de controlo e qua-
dro elétrico que asseguram um funcionamento fiável.
Pode-se incluir um variador de velocidade para a regulação do caudal do com-
pressor.

CAbINA DE INSONORIZAçãO

Os equipamentos acionados por motor elétrico podem ser fornecidos com cabina 
de insonorização.

ACIONADO POR MOTOR A DIESEL

Conjunto motocompressor, completamente autónomo, acionado diretamente por 
motor a diesel, embridado ao compressor, formando um robusto e compacto con-
junto.
O motor é refrigerado por ar e cumpre as novas normas europeias de emissão de 
fumos e ruído.
Todas as montagens incluem os seguintes acessórios:
— Filtro de admissão.
— Silencioso de impulsão.
— Válvula anti-retorno.
— Válvula de segurança
Opcionalmente, temos permutadores de calor para aplicações que requerem ar a 
baixas temperaturas.(PVC, PELLET, etc.)



MODELO RB-12J RB-18J

Caudal de ar
à pressão de 2 bar m3/h 435 576 650 735 980 1.100
Temperatura de entrada ºC 20 20 20 20 20 20 
Pressão de entrada (abs.) bar 1 1 1 1 1 1
Sobrepressão máxima de trabalho bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Velocidade r.p.m. 1.200 1.600 1.800 1.200 1.600 1.800
Potência consumida no eixo a 2 bar. Kw. 28 37 42 41 55 62
Peso. Sem acessórios Kgr.  140   150

CARACTERíSTICAS
TÉCNICAS

24
6

130

130

B

64
2

285

4x M12x18

40
8

Vista por A

1

4x M12x18

10
0

94

Conexión a soporte 4x M16x30
Plate connection 4x M16x30

A 12
5

200

95

194

45
k5

+0
,0

02
+0

,0
13

4

2

Conexión cáncamo
Connection for eye bolt
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1 / Brida admissão
2 / Brida impulsão
3 / Tampa enchimento óleo G ¾”
4 / Tampa enchimento óleo com nível indicador G ¾”
5 / Tampa esvaziamento óleo G ½”
6 / Tampa esvaziamento óleo G ½”
7 / Filtro óleo

Todas as medidas destes esquemas são semelhantes para os modelos RB-12J e RB-18J.

Mod. RB-12J  = 572
Mod. RB-18J  = 628
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COMPROMISSO
COM A EFICIÊNCIA

DADA A CONTíNUA EVOLUçãO DOS NOSSOS PRODUTOS, OS DADOS DESTE CATÁ-
LOGO PODEM SER MODIFICADOS SEM AVISO PRÉVIO, PORTANTO, NENHUM DELES 
IMPLICA COMPROMISSO OU GARANTIA DA BETICO COMPRESSORS S.A.U.
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