
Hakkımızda
Kur�luş yılı 1978´de çeşitli makinalar üreten bir fir�a 
olarak iş hayatına atılan kur�luşumuz 1983 yılından itibaren 
önce pistonlu     hava kompresörleri ve hava kompresör� 
ekipmanlarının daha sonra vidalı hava kompresörlerin üretimini 
gerçekleştir�iştir.
Fir�amız, işlet�elerin her t�rlü kapasitedeki basınçlı hava ihtiyacına en 
ekonomik ve kullanım kolaylığı sağlayan çözümler üret�ektedir.
Müşterilerinin ihtiyacını karşılamak üzere pistonlu hava kompresörleri, vidalı hava kompresörleri, hava kur�t�cuları, hava filt�eleri, 
pistonlu kompresör hava üreteçleri, basınçlı hava tankları ve hava kompresör� ekipmanlarının imalatı ile endüst�imize hizmet edebilmek 
için çeşitlilik sunmayı hedefleri arasında bilmiştir.
Uysal Kompresör fir�aya katılan ikinci kuşak yönetici ve teknik elemanların katkısıyla basınçlı hava sistemleri ve   ür�nlerinde dünya 
standar�larında üretim, çeşitlilik ve hizmet kalitesiyle tercih edilen bir fir�a olma yönünde hızla ilerlemektedir.
Uysal Kompresör, Ar-Ge çalışmalarına önem vererek sanayinin sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamış, teknolojideki yenilikleri ve uluslarar-
ası standar�ları makinalarına enteg�e eden y�ksek üretim teknolojisi sayesinde kaliteyi en üst düzeyde yakalamıştır. Fir�amız Avr�pa 
Birliği CE etiketli üretim yapmaktadır. 

Bilgisayar destekli bir tasarım or�amında, ileri teknoloji CNC takım tezgahları ve moder� üretim ekipmanları kullanılarak, imalat ve montaj 
işlemlerini gerçekleşmektedir.

Üretimlerimiz Bursa`da, Nilüfer ilçesi, Niltim`de bulunan 500 m² kapalı alana sahip olan Uysal Kompresör merkezinde gerçekleşmektedir.

Uysal Kompresör, uzun yıllara dayanan mühendislik birikiminin desteğinde, ödünsüz bir kalite bilinci ile profesyonel bir makine üreticisi 
olarak sanayinin hizmetindedir.
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P13.200

P12.500

• Düşük devirli 
çalıştırıldığından sessiz ve 
tit�eşimsiz çalışma,
• Ağır hizmet tipi döküm kar�er,
• Ağır hizmet tipi döküm silindir ve 
silindir kapağı,
• Etkin soğ�t�a sağlayan fan tipi döküm 
kasnak,
• Tüm modellerde karşıdan yataklamalı özel 
taşlanmış krank,
• Özel alaşımlı aliminy�m pistonlar,
• Basit ve g�venli çır�malı yağlama sistemi,
• Hava kapasitesine uyg�n tasarlanmış y�ksek verimli supap 
sistemi,
• Endüst�iyel tip kompresyon ve yağ seg�anları,
• Hava emiş filt�esi,
• Yağ seviyesi göstergesi,
• Fabrika dolumu yağ.

YÜKSEK KALİTE DÖKÜM 
HAVA ÜRETECİ

ELEKTRİK MOTORU V EMNİYET SİSTEMİ HAVA TANKI

• Yüksek verimli IE3 sınıfı IP55 kor�malı elekt�ik motor�,
• Motor yanmalarına karşı 4-15 HP tiplerde elekt�ik panosu,
• Tüm modellerde y�ksüz kalkış sağlama ter�ibatı,
• Özenle seçilmiş tanka monteli çekvalf,
• Nor�lara uyg�n kayış-kasnak için çist tarafı kapalı 
siperlik,

• P265GH EN 10028-2-03 tip çelikten CE 
nor�larına uyg�n üretilir,
• Darbeye dayanıklı elekt�ostatik toz boya,
• Hava ve Su tahliyesi(Küresel Vana),
• İsteğe bağlı otomatik su tahliyesi.

P13.503

P13.501

P13.502

• Kapasiteler ISO 1217 standardına göre 1 bar giriş basınç ve 20°C or�am sıcaklığı şar�larında verilmiştir. Debi tolearansı:-/+ 6%

Eko Serisi
Pistonlu Kompresörler
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PA13-200M

PA22-500 PA23-502 PA23-503

PA13-200 Dikey

Abac Serisi
Pistonlu Kompresörler
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Uysal Silent Serisi (Sessiz) Pistonlu Kompresörler, 3Hp`den 
10Hp`ye kadar g�çlerde, y�ksek perfor�ans ve son derece 
sessizliğiyle sanayicilerimizin hizmetine sunulmuşt�r. Sessizlik 
gerektiren or�amlar için tasarlanmıştır.

Silent Serisi)sessiz)
Pistonlu Kompresörler
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Uysal Benzinli ve Dizel Pistonlu Kompresörler, 
7HP’den 10HP’ye kadar g�çlerde, y�ksek perfor�ans ve 
ekonomik yatırım maliyeti ile sanayicilerimizin hizmetine 
sunulmuşt�r.

Benzinli ve Dizel Motor
Yüksek kalitede benzinli ve dizel motorlar kullanılmıştır. Motor�n 
kompresöre montajının yapıldığı özel tasarımlı kaide ile kayış gerginliği 
mastar ayarı bozulmadan kolay şekilde yapılabilmektedir.

Benzinli ve Dizel
Pistonlu Kompresörler

6

Uysal Benzinli ve Dizel Pistonlu Kompresörler, 
7HP’den 10HP’ye kadar g�çlerde, y�ksek perfor�ans ve 
ekonomik yatırım maliyeti ile sanayicilerimizin hizmetine 
sunulmuşt�r.

Benzinli ve Dizel Motor
Yüksek kalitede benzinli ve dizel motorlar kullanılmıştır. Motor�n 
kompresöre montajının yapıldığı özel tasarımlı kaide ile kayış gerginliği 
mastar ayarı bozulmadan kolay şekilde yapılabilmektedir.

Benzinli ve Dizel
Pistonlu Kompresörler

6



Depo Üsrü Serisi
Vidalı Kompresörler

Depo Üst� Serisi, 
akuple yapının 
mükemmel dizay�ı ile 
oluşt�r�lmuş kompresör, 
kur�t�cu ve hava tankının 
itina ile birleştirildiği seridir. Yağ 
enjeksiyonlu vidalı kompresör, 
4KW/5,5HP`den 15KW/20HP`ye kadar 
g�çlerde, y�ksek perfor�ans ve ekonomik 
yatırım maliyeti ile sanayicilerimizin 
hizmetine sunulmuşt�r.
Yer Tasar��f�
Kompresör, tank ve kur�t�cunun bir arada olmasıyla ay�ı 
konumda kapladıkları alandan daha az yer kaplar.
Bağımsız Çalışma
Sistemi oluşt�ran ünitelerin panellerinin ay�ı olması, gerektiğinde 
kompresör ve kur�t�cunun ay�ı ay�ı çalışmasına imkan verir.
Akuple Yapı Avantajı
Komple sistemin birbirine kısa bağlantılarla bağlanarak olası basınç 
kayıplarının önüne geçilir. Muhtemel yağ kaçağı riskinide or�adan kaldırır.
Ser�is Kolaylığı
Akuple dizay� sağladığı geniş iç hacim, kolay ser�is ve bakım imkanı tanır. Bakım yapılacak ekipmana direkt ulaşmak mümkündür, işlem 
yapılacak parça için diğer parçaya dokunmak veya yerinden çıkar��ak kesinlikle gerekmez.
Kaliteli Ekipman
Üretimde kullanılany�ksek kaliteli ekipman ve malzemelerde, kalite kur�luşlarının onayladığı üretim prosesleri sonucunda uzun yıllar sor�nsuz, 
y�ksek perfor�ans ile hizmet verir.

UVK-15TD Kur�t�cu ByPass Kompakt Tasarım Siemens Ekipman Ses Yalıtımı
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UVK Serisi 
Vidalı Kompresörler

Uysal UVK Serisi Vidalı Hava Kompresörleri ağır iş 
uyg�lamalarında kullanılmak için tasarlanmıştır. Her 
seviyede kullanıcının kolayca adapte olup öğ�enebileceği 
şekilde tasarlanan ür�nlerin üretiminde kullanılan üst�n 
perfor�anslı ve kaliteli parçalar, uzun bakım aralıkları ve bunun 
sonucunda da düşük işlet�e giderleri sağlar.
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Direk Akuple Serisi
Vidalı Kompresörler

Direk Akuple Serisi 
Kompresörler, 
kayış/kasnak sistemi ile 
çalışan ve kompresörlerin 
dezavantajlarını or�adan 
kaldıran seridir. Minimum 
t�ansmisyon kaybı geleneksel tip 
bağlantıların aksine, direk akuple serisi 
bağlantılarında elekt�ik motor� ve vida 
bloğ� birbirlerine direkt olarak bağlanır. 
Direkt (1:1) tahrik ile birbire bağlı olan Akuple 
Kompresörde, g�ç aktarımından kay�aklı t�ansmisyon kaybı 
sıfır düzeyine indirgenir.

ÖNE ÇIKAN ÜSTÜNLÜKLER
• Minimum bakım ve arıza maliyeti,
• Minimum devir, maksimum verim,
• Şanzımansız vida g��pları.
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İnvertör Serisi 
Vidalı Kompresörler

Standar� kompresörler değişken miktarda hava 
ihtiyacı olan işlet�elerde sürekli y�k-boş modta 
çalışırlar. Boş modta çalışan vidalı kompresör, hiç hava 
üret�emesine rağ�en kur�lu motor g�cünün %35-35`ini 
harcayarak enerji sarfiyatına yol açar.

İnver�ör serisi kompresörlerin motor� standar� kompresör motorlarıyla kıyaslanmaya-
cak kadar çok, akım değişikliğinden arındırılır. Bu sayede motor�n kullanım ömr� uzar, 
motor�n verimliliği uzun süre ay�ı seviyede kalır.

İnver�ör serisi kompresörlerde bulunan frekans inver�ör�, işlet�enin hava hattınan 
bağlanmış olan basınç sensör�nden sürekli alınan basınç bilgisiyle işlet�enin anlık hava 
ihtiyacını algılar ve inver�ör bu ihtiyaca göre motor devrini ayarlayarak, değişken g�ç 
aralıklarında ve y�ksek oranda y�k modunda çalışarak, %25-35 enerji tasar��f� sağlar.
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MKE Serisi 
Hava Kurutucular

Hava kur�t�cuları, 
havadaki nemi alarak bu 
sor�nlara çözüm getirirler. 
Gaz soğ�t�alı kur�t�cular, 
basınçlı havayı soğ�tarak içindeki 
su buharının yoğ�şt�r�lmasını 
sağlayan bir soğ�t�a devresi ve 
eşanjörlerden oluşan bir sistemdir. Yoğ�şan 
su, mekanik olarak seperatörlere ay�ılır. Enerji 
tasar��f� amacıyla kur� hava ikinci bir eşanjörde 
yaş havanın ön soğ�t�asını yapar. 
Yüksek Teknoloji : Çok düşük basınç düşümü
• Zor şar�larda çalışmak için tasarlanmış
• Çevre dost� R134a gazı ve geniş y�zey alanına sahip büy�k seçilmiş 
kondenser sayesinde 60°C giriş ve 55°C or�am sıcaklıklarında çalışabilir. 
Kompakt Tasarım: Kur�t�cu içindeki her santimet�e özenle ve y�ksek 
verimlilikle kullanılmıştır.
 Dış Havalandır�a
Kondenseri üst kısma konulmuş büy�k kur�t�cularda üst kanopi sacına yerleştirilen 
özel tasarım cıvatalar sayesinde dış havalandır�a kanalları (makine dairesini aşırı 
ısınmasını engellemek veya çıkan sıcak havayı başka odaları ısıt�ak için) rahatlıkla monte 
edilir ve ekst�a işçilik yokt�r.
Enteg�e Filt�eler
Kanopi içine yerleştirilmiş giriş ve çıkış 
filt�eleri sadece perfor�ans ve kaliteyi 
y�kselt�iyor, ay�ıca kur�t�cunun giriş 
ve çıkışına yapılması gereken ekst�a 
bor�lamanın da önüne geçiyor.
İzolasyon
Dış or�amdan alınacak ısının 
engellenmesi ve perfor�ansın en 
y�ksek seviyelerde olması için, gereken 
t�m parçalar yeterli kalınlıkta 
izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. 
Burada sadece soğ�t�a devresi değil, 
yine soğ�k olan drenaj bor� ver 
hor��mları da göz ardı edilmemiştir.
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filt�eleri sadece perfor�ans ve kaliteyi 
y�kselt�iyor, ay�ıca kur�t�cunun giriş 
ve çıkışına yapılması gereken ekst�a 
bor�lamanın da önüne geçiyor.
İzolasyon
Dış or�amdan alınacak ısının 
engellenmesi ve perfor�ansın en 
y�ksek seviyelerde olması için, gereken 
t�m parçalar yeterli kalınlıkta 
izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. 
Burada sadece soğ�t�a devresi değil, 
yine soğ�k olan drenaj bor� ver 
hor��mları da göz ardı edilmemiştir.



Basınçlı 
Hava Filtrleri

Basınçlı havanın üretimi kadar, kullanılacak 
aletlerin uzun ömürlü olması için, üretilen havanın 
temiz ve kur� olması gerekmektedir. Temiz ve kur� hava 
ihtiyacını karşılamak için, basınçlı hava filt�eleri kullanılması 
gerekmektedir. Basınçlı hava üreten kompresörlerin, çalışma 
sırasında oluşt�rduğ� par�iküller, yağ damlacıkları ve havanın 
sıkışmasından dolayı oluşacak su damlacıklarını t�t�ak üzere, kor�ma 
yapılmalıdır. Basınçlı hava filt�eleri sayesinde basınçlı havadaki kirlilik kay�aklı risk ve kayıpları minimize edebilir, hassas 
pnomatik ekipmanlarınızın ve pahalı makinelerinizin değeri yanında gözardı edilebilecek maliyetlere basınçlı havayı filt�e 
edebilirsiniz.
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Döküm 
Hava Üreteçleri

2090-8

3090-8

3100-10

2065-8 3065-8
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İtalyan Abac 
Hava Üreteçleri

B3800

B7000-kesit

B4900

B5300 B6000 B7000
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Dikey ve Yatay
Hava Tankları

ÖZELLİKLER
• Tüm tanklar CE ser�ifikalıdır,
• P265 GH EN 10028-2-03 basınçlı kap sınıfı çelik,
• Güvenilir,
• Darbeye dayanıklı elekt�ostatik toz boya,
• Hava giriş ve çıkışı,
• Basınç göstergesi (Manomet�e),
• Emniyet ventili,
• Su tahliyesi (Küresel Vana),
• İsteğe bağlı otomatik su tahliyesi.

Uysal Kompresör basınçlı hava tankları standar� olarak aşağıdaki tablodaki gibi üretilmektedir. Farklı ebat, basınç ve renk 
seçenekleri için fir�amızla temas kur�nuz.
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