
ZAPROJEKTOWANA DO BYCIA LIDEREM



 

2

BOGE S-4  
Najnowszy kamień milowy firmy BOGE.

Wprowadzając na rynek nową serię S-4, firma BOGE po 

raz kolejny dokonuje przełomu – zwłaszcza pod względem 

oszczędności energii. Zdumiewająco cicha praca i niezwykle 

łatwa konserwacja to również efekty zupełnie nowej 

konstrukcji – z wyraźnym oddzieleniem obszarów 

funkcjonalnych i licznymi nowatorskimi rozwiązaniami.  

Centralnym elementem wszystkich nowych i przyszłych modeli 

S-4 jest stopień sprężania effilence „IntegrateDrive” 

opracowany przez firmę BOGE. Przełomowość nowych 

sprężarek śrubowych firmy BOGE uwidacznia się jednak 

przede wszystkim w ich całościowej koncepcji – bez przesady 

można je nazwać siłą napędową postępu w przemyśle.

 Stopień sprężania BOGE effilence „IntegrateDrive”  

 Przepływ powietrza chłodzącego zoptymalizowany 

pod względem akustycznym  

 Wentylator promieniowy wolnoobrotowy  

 Elastyczne zawieszenie „SilentMount”  

 Łatwa w konserwacji konstrukcja zgodna z koncepcją 
Easy-Access   

 Innowacyjna technologia separacji zapewniająca 
wygodną, bezpieczną wymianę wkładów
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„Niekiedy jedynym odpowiednim słowem 
jest perfekcja”. 
Frank Hilbrink, menedżer ds. rynku produktów, BOGE Kompressoren   
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KONCEPCJA KONSTRUKCJI

BOGE S-4 
Dopracowane w najdrobniejszym szczególe.
   

Wszystkie niezbędne komponenty są zintegrowane ze stopniem sprężania „IntegrateDrive”, a wszystkie elementy 
wymagające konserwacji są umieszczone w kompaktowym module i łatwo dostępne – pozwala to znacznie ograni-
czyć ilość rur i przewodów połączeniowych. Dzięki tej koncepcji konstrukcji agregaty z tej serii cechują się niezwykłą 
efektywnością i gwarantują wysoką wydajność przy niskim poborze mocy. Łagodny rozruch bez przeciwciśnienia 
zapewnia zawór zwrotny minimalnego ciśnienia, który odciąża sprężarkę po wyłączeniu i skutecznie minimalizuje 
straty ciśnienia.

Filtr ssania

Separator oleju

Strefa chłodzeniaWentylator promieniowy

Silnik napędowy

Zbiornik 
oleju

Elastyczne 
połączenia

Stopień  
sprężania  
BOGE Effilence

Rama nośna Wielofunkcyjny 
regulator ssania
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Aby zapewnić zauważalnie wyższą wydajność,  
serię sprężarek S-4 dopracowaliśmy w każdym szczególe. 
W celu uzyskania istotnej poprawy izolacji akustycznej, ułatwienia konserwacji i zmniejs-
zenia zużycia energii nasi inżynierowie opracowali zupełnie nową koncepcję konstrukcji, 
która cechuje się niezwykłym uporządkowaniem i przejrzystością. W efekcie sprężarki 
śrubowe BOGE najnowszej generacji wyróżniają się zaskakująco cichą pracą, innowacyjną 
technologią separacji, łatwą konserwacją i najwyższą wydajnością w swojej klasie!

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA MATERIAŁ 
IZOLACYJNY 
Działania w celu redukcji poziomu hałasu 
polegające na zmianie kierunku strumienia 
powietrza chłodzącego zostały uzupełnione 
o zastosowanie nowego, przyjaznego dla 
środowiska materiału izolacyjnego, montowane-
go bezpośrednio w miejscach zmiany kierunku.  
Składa się on Z niepalnego, podlegającego 
recyklingowi materiału, który dzięki właściwo-
ściom absorpcyjnym znacznie przyczynia się do 
zmniejszenia ciśnienia akustycznego.

ZALETY WENTYLATORA PROMIENIOWEGO
Wyjątkowo niska prędkość obrotowa cichobieżne-
go wentylatora promieniowego wpływa pozytywnie 
nie tylko na poziom ciśnienia akustycznego, ale  
umożliwia także zmniejszenie wymaganej mocy 
napędu wentylatora, a w efekcie zwiększenie 
wydajności i ograniczenie kosztów energii. 
Opcjonalnie możliwe jest połączenie wentylatora 
z regulacją obrotów, co pozwala jeszcze bardziej 

ograniczyć poziom hałasu i zużycie energii.

STOPIEŃ SPRĘŻANIA BOGE EFFILENCE „INTEGRATEDRIVE”
Centralny element nowej serii S-4 – effilence „IntegrateDrive” – to nie tylko pierwszy stopień sprężania 

BOGE ze zintegrowaną przekładnią, ale również obiecujący przykład zastosowania nowych technologii 

zapewniających zmniejszenie zużycia energii i poziomu hałasu. Szczelnie zamknięta, niskostratna 

i całkowicie bezobsługowa przekładnia jest smarowana olejem pochodzącym z obiegu oleju sprężarki. 

Wszystkie komponenty mają odpowiednio duże rozmiary, co zapewnia niewielkie wewnętrzne straty 

ciśnienia i maksymalną wydajność, a ponieważ nowy stopień sprężania można dostosować do 

optymalnego punktu pracy, możliwa jest dokładna regulacja zakresu wydajności i ciśnienia. 

NOWE ZADANIA UKŁADU PROWADZENIA 
POWIETRZA CHŁODZĄCEGO 
Podczas pracy napędu i stopnia sprężania powstaje 
ciśnienie akustyczne. Aby zapobiec jego bezpośrednie-
mu przedostawaniu się na zewnątrz, w nowej sprężarce 
S-4 zastosowano nowatorskie rozwiązania –  wielokrot-
na zmiana kierunku strumienia powietrza chłodzącego 
bardzo efektywnie załamuje fale dźwiękowe. Aby nie 
powodowało to obniżenia wydajności chłodniczej, 
komora przepływu powietrza chłodzącego jest 
odpowiednio duża.

ELASTYCZNE ZAWIESZENIE „SILENTMOUNT” 
Cała konstrukcja sprężarki S-4 została opracowa-
na Z myślą o izolacji drgań powstających podczas 
pracy. Wyjaśnia to zastosowanie pionowego 
zbiornika separatora oleju – ten sprytny zabieg 
skutecznie eliminuje drgania i wibracje generowa-
ne przez stopień sprężania i napęd. Także silnik 
napędowy i sprężarka są elastycznie zamocowa-
ne na ramie nośnej, co zapewnia izolację drgań 
powstających podczas pracy. Wszystkie te 
działania mają na celu dodatkowe zmniejszenie 
poziomu hałasu.
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PROSTOTA JAKO GŁÓWNA ZASADA

BOGE S-4 
Stworzona z myślą o jak najłatwiejszej 
konserwacji.

Czy to podczas przeglądów stopnia sprężania, czy też konserwacji regulatora oleju – sprężarka S-4 
zapewnia niezwykle szybki i łatwy dostęp do wszystkich elementów: Stopień sprężania można wymonto-
wać za pomocą kilku prostych czynności, połączenia Victaulic© ułatwiają demontaż, a dzięki zintegrowa-
nemu urządzeniu obrotowemu wymiana wkładu separatora oleju nie tylko przebiega znacznie szybciej, 
ale także nie wiąże się Z ryzykiem zranienia.

Zmiana kierunku strumienia 
powietrza chłodzącego 
w celu zmniejszenia 
poziomu hałasu

Filtr ssania – oddzielony od 
przestrzeni maszynowej

Separacja oleju  
w pozycji pionowej

Wentylator promieniowy 
wolnoobrotowy

Stopień sprężania 
BOGE effilence 
„IntegrateDrive”

Zintegrowana 
przekładnia

Silnik IE3, na 
życzenie także IE4
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KONCEPCJA EASY-ACCESS
Łatwa dostępność to najważniejsza cecha 

elementów konstrukcyjnych sprężarek Z serii 

S-4 – dotyczy to w szczególności chłodnicy oleju 

i powietrza. W celu łatwego oczyszczenia obie 

chłodnice można bez problemu wyjąć ze 

sprężarki od strony bocznej. Wystarczy otworzyć 

drzwiczki serwisowe.

ZBIORNIK SEPARATORA OLEJU
W modelu S-4 firma BOGE zastosowała 

rozwiązanie pionowe, ponieważ zbiornik stojący 

umożliwia znacznie lepszą izolację drgań i w 

efekcie również znaczące ograniczenie poziomu 

hałasu. Zupełnie nowy system separacji oleju 

zapewnia jednocześnie minimalną resztkową 

ilość oleju, minimalne straty ciśnienia i długi 

okres żywotności elementu separującego.

URZĄDZENIE OBROTOWE
Aby umożliwić wygodną wymianę znajdującego 

się wewnątrz sprężarki wkładu separatora, 

opracowano specjalne urządzenie obrotowe 

zapewniające wygodne odchylanie ciężkiej 

pokrywy zbiornika separatora oleju. Nie tylko 

skraca to czas wymiany wkładu, ale również 

eliminuje ryzyko wypadku Z powodu przygniece-

nia. 

POŁĄCZENIA ZACISKOWE VICTAULIC©

Z przyczyn praktycznych w sprężarce S-4 po raz 

pierwszy zastosowano połączenia zaciskowe 

Victaulic©. W odróżnieniu od klasycznego 

połączenia kołnierzowego, w którym konieczne 

jest odkręcenie wielu śrub, połączenia zaciskowe 

gwarantują niezwykle prosty demontaż 

elementów przeznaczonych do konserwacji. Aby 

rozłączyć połączenie, wystarczy odkręcić dwie 

śruby – bez konieczności przytrzymywania z tyłu.

Żadna inna sprężarka śrubowa nie była dotychczas tak łatwa  
w konserwacji. Wszystkie panele dźwiękochłonne  
sprężarki S-4 można zdemontować za pomocą kilku czynności w celu uzyskania łatwego 
dostępu do wszystkich elementów. Wszystkie potrzebne czynności konserwacyjne można 
wykonać od dwóch stron, a inteligentne rozwiązania, takie jak np. szufladowa koncepcja 
chłodnicy oleju i powietrza czy zastosowanie połączeń zaciskowych Victaulic© dowodzą, że 
konstruktorzy nie szczędzili trudu, by stworzyć najprostszą w konserwacji sprężarkę 
wszech czasów.

KONSERWACJA TYLKO  
OD DWÓCH STRON
Przemyślana konstrukcja  

modeli S-4 zapewnia także  

możliwości elastycznego doboru sposobu 

posadowienia. Wszystkie regularnie przepro-

wadzane czynności konserwacyjne można 

wykonać od dwóch stron sprężarki. Od przodu 

urządzenia wymienia się olej i wkład separato-

ra, od tej strony wykonuje się także konserwa-

cję regulatora zasysania, zaworu minimalnego 

ciśnienia i regulatora oleju. Tylko wymiany filtra 

oleju i powietrza oraz podstawowego filtra na 

ssaniu dokonuje się od boku.

• Wymiana oleju

• Wymiana filtra oleju

• Wymiana wkładu

• Konserwacja regulatora 
ssania, zaworu 
minimalnego ciśnienia, 
regulatora oleju

• Wymiana filtra 
powietrza
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BOGE S-4 
Wszyscy mówią o zwiększeniu efektywności.
Ale nie na tym poziomie.

PERFEKCJA WYMAGA BEZPIECZEŃSTWA: 
KONCEPCJA STEROWANIA BOGE AIRSHIELD

Nowa, inteligentna koncepcja sterowania AirShield oparta na 
sprawdzonym systemie focus control 2.0 znacznie poszerza 
możliwości w zakresie zapewniania bezpieczeństwa pracy całego 
układu. AirShield potrafi przewidywać stany pracy i dzięki temu 
zawczasu dostosowywać się do spodziewanych zmian ciśnienia 
i temperatury. Ten przewidujący system monitorowania pracy 
zapewnia maksymalną ochronę układu sprężarek. 

DLACZEGO ZAWSZE WARTO STOSOWAĆ 
NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA

Nowa koncepcja i przejrzystość konstrukcji sprężarki S-4 pozwoliła 
ograniczyć wszystkie czynniki kosztowe, a ponadto wydłużyć okres 
żywotności. Jako pionierski model zapoczątkowujący zupełnie 
nową linię produktów, produkt ten stanowi również obiekt 
doświadczalny dla nowych technologii ograniczających zużycie 
energii i poziom hałasu. Nowa seria S-4 deklasuje wszystkie 
sprężarki śrubowe w swojej kategorii pod względem wydajności, 
głośności pracy i oszczędności.

„Radykalnie nowatorskie myślenie 
naszego zespołu przejawia się 
w każdym detalu konstrukcji”. 
Sven Sternberg, kierownik projektu działu rozwoju technicznego
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MOŻLIWOŚĆ WYBORU SYSTEMU 
STEROWANIA 
Już standardowy system sterowania base control 

posiada wiele wyjątkowych funkcji – w tym tryb 

automatycznej ochrony przed zamarzaniem 

i zintegrowaną kontrolę nieszczelności. Dostępny 

opcjonalnie focus control 2.0 pozwala na 

sterowanie nawet czterema podłączonymi 

sprężarkami. A wizjonerski system BOGE 

AirShield umożliwia przewidywanie stanów pracy 

sprężarki.

ZMINIMALIZOWANY POZIOM CIŚNIENIA 
AKUSTYCZNEGO
Każdy szczegół konstrukcyjny nowej sprężarki 

BOGE S-4 został opracowany z myślą o 

zmniejszeniu poziomu hałasu – zaczynając od 

niskiej prędkości obrotowej stopnia sprężania 

i wentylatora promieniowego, a kończąc na 

elastycznym zawieszeniu „SilentMount”, które 

skutecznie izoluje wszystkie drgające elementy. 

Wszystkie te środki pozwoliły na uzyskanie 

poziomu hałasu rzędu 68 – 74 dB(A).

Tylko inteligentna koncepcja sterowania może zabezpieczyć  
ten ogromny wzrost efektywności. O ile dotychczas focus  
control 2.0 uchodził za najnowocześniejszy system sterowania firmy BOGE, ponieważ jego 
modułowa konstrukcja optymalnie nadawała się do integracji z liniami produkcyjnymi, to 
dzięki BOGE AirShield funkcja sterowania wkracza na zupełnie nowe tory. Idealnie 
wpasowując się w potrzeby przemysłu 4.0, ten inteligentny, rozpoznający tendencje system 
sterowania sprężarkami znacznie wydłuża okres żywotności instalacji.

CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA
Niskie zużycie energii nie tylko zmniejsza emisję 

CO2, ale także obniża koszty eksploatacji linii. Do 

minimalizacji kosztów dodatkowo przyczynia się 

optymalna dostępność wszystkich elementów 

– pozwala to ograniczyć do minimum czas 

i koszty niezbędnych czynności konserwacyj-

nych. Nigdy wcześniej żadna sprężarka nie była 

tak dopracowana pod względem łatwości 

konserwacji!

„Nasi projektanci mieli dwa nadrzędne cele: 
zwiększenie wydajności i obniżenie poziomu 
hałasu. Efekt: W obu kategoriach BOGE S-4 bez 
wątpliwości jest najlepsza w swojej klasie”. 
Frank Hilbrink, menedżer ds. rynku produktów, BOGE Kompressoren
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BOGE S-4 
Niskie koszty konserwacji, maksymalne 
skrócenie okresów przestoju.

MODELE BOGE S-4

STWORZONE DO PRACY NAWET W NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH

Nowa seria S firmy BOGE jest doskonale 

przygotowana do wielkich zadań. Stopniowo 

seria ta będzie uzupełniana o modele o 

mniejszej mocy.

S 111-4
S 132-4
S 160-4

Prosimy uwzględnić także dane techniczne 

zawarte w dołączonej karcie danych.

Zakłady lakiernicze
Nowe sprężarki BOGE S-4 

zapewniają ciągły strumień 

sprężonego powietrza, dzięki czemu 

optymalnie nadają się m.in. do 

zasilania pistoletów lakierniczych. 

Za ich pomocą można niezawodnie 

i równomiernie nakładać warstwy 

farb i lakierów.

Górnictwo
W górnictwie, gdzie sprężarki 

śrubowe muszą zapewniać 

bezpieczną i niezawodną pracę 

w trudnych warunkach, model S-4 

doskonale spełnia swoje zadanie. 

Jego zalety to wyjątkowo krótkie 

okresy przestoju, niezwykle łatwa 

konserwacja i długa żywotność.

Przemysł rafineryjny, gazowniczy 
i chemiczny
We wrażliwych procesach produkcyjnych 

przemysłu rafineryjnego i gazowniczego 

niezbędne jest niezawodne zaopatrzenie 

w sprężone powietrze, podobnie jak 

w przemyśle chemicznym, gdzie często 

występują substancje toksyczne, korozyjne 

i niestabilne. W takich sytuacjach sprężarki 

S-4 radzą sobie wyśmienicie.

Obróbka metali
W obróbce i przetwórstwie metali 

nieodzowne jest stosowanie 

bezolejowego, suchego sprężonego 

powietrza. Nowe sprężarki S-4 

firmy BOGE dostarczają wysokiej 

jakości powietrza, jakie potrzebne 

jest m.in. do obróbki stali 

nierdzewnej czy cięcia laserowego.



Początkowo dostępne będą modele o mocy 

111, 132 i 160 kW – do wyboru jako 

sprężarka podstawowa ze zintegrowaną 

przekładnią, ze sprzęgiem bezpośrednim lub ze 

sprzęgiem bezpośrednim i regulacją częstotli-

wości. Najmniejsza wersja 111 kW od samego 

początku będzie oferowana także w kolejnych 

wariantach – z przekładnią i osuszaczem, ze 

sprzęgiem bezpośrednim i osuszaczem lub ze 

sprzęgiem bezpośrednim, osuszaczem 

i regulacją częstotliwości. Na kolejnym etapie 

na rynek wprowadzone zostaną modele o mocy 

od 55 do 110 kW oraz warianty z napędem 

bezpośrednim i zintegrowaną przekładnią.

  Sprężarki śrubowe BOGE S-4
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Pierwsze testy w realnych warunkach eksploatacji  
nowa seria S-4 zaliczyła Z wynikiem celującym.  
Bez względu na warunki otoczenia – dzięki solidnej technologii, niewielkim 
wymaganiom w zakresie konserwacji oraz nowatorskim udoskonaleniom 
zapewniającym maksymalną wydajność doskonale spełni swoje zadanie 
wszędzie tam, gdzie wymagania dotyczące dostaw sprężonego powietrza są 
szczególnie wysokie.

Niezrównana wydajność
Seria S-4 firmy BOGE deklasuje 

wszystkie sprężarki śrubowe 

w swojej kategorii. Pod względem 

wydajności, poziomu hałasu 

i emisji CO2.

Made By BOGE
W celu spełnienia najwyższych 

wymagań jakościowych, nowa seria 

S-4 została w całości stworzona 

przez firmę BOGE – łącznie ze 

stopniem sprężania effilence ze 

zintegrowaną przekładnią.

Technologia klasy premium
Najwyższa jakość to znak 

rozpoznawczy firmy BOGE – 

zwłaszcza pod względem 

wprowadzenia inteligentnych 

innowacji. Nazywamy to 

INNOVATIVE QUALITY.

Najniższe koszty konserwacji 
Od bezobsługowej przekładni aż po 

szufladową koncepcję chłodnicy 

oleju i powietrza – z powodzeniem 

połączono tu wszystkie rozwiązania 

obniżające koszty konserwacji.



Nasze usługi:

• Rozwiązania zwiększające efektywność 

• Planowanie i inżynieria 

• Rozwiązania dla przemysłu 4.0, sterowanie i wizualizacja pracy urządzeń 

• Sprężarki High Speed Turbo 

• Bezolejowe sprężarki tłokowe, śrubowe i spiralne 

• Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju i smarowane olejem sprężarki tłokowe 

• Uzdatnianie sprężonego powietrza 

• Dystrybucja i magazynowanie sprężonego powietrza 

• Osprzęt do sprężonego powietrza 

• Serwis w zakresie sprężonego powietrza 

• Generatory azotu i tlenu 

W ponad 120 krajach na całym świecie klienci reprezentujący przemysł i rzemiosło polegają na doświadczeniu firmy BOGE 
w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji wysokiej jakości systemów zasilania sprężonym powietrzem. Ta rodzinna firma 
prowadzona już przez czwarte pokolenie właścicieli wkłada całe swoje doświadczenie w tworzenie innowacyjnych rozwiązań 
i niezwykle wydajnych produktów w zakresie wytwarzania sprężonego powietrza.

Słusznie zatem nazwisko założyciela Otto Boge jest dziś utożsamiane ze skrótem „Best Of German Engineering”. Każdy, kto ceni 
niemiecki kunszt inżynierski, najwyższy poziom bezpieczeństwa, niezawodny serwis i najwyższą efektywność energetyczną, 
powinien sięgnąć po wysokiej jakości produkty firmy BOGE, które od ponad 100 lat dostarczają „powietrze do pracy”.

BOGE Compressed Air Systems
GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 07 13 · 33507 Bielefeld

Otto-Boge-Straße 1–7 · 33739 Bielefeld

Tel. +49 5206 601-0 · Fax +49 5206 601-200

info@boge.de · www.boge.com
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