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Compressores de pistão
Piston air compressors
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A marca Fini pertence ao grupo 
internacional FNA, com 70 anos 
de experiência no setor do ar 
comprimido. A FNA, líder mundial no 
fabrico de compressores de pistão, 
reconhecidamente especialista no 
fabrico de compressores profissionais 
e um dos principais fabricantes de 
compressores de parafuso industriais na 
Europa, impõe-se no mercado graças às 
suas características: 

dinamismo, inovação tecnológica, 
know-how, criatividade, atividades 
de marketing integradas, processos 
de produção flexíveis e um serviço ao 
cliente personalizado. A equipa que 
constitui o grupo, altamente qualificada 
e experiente, define, desenvolve e 
distribui os nossos produtos em função 
das necessidades do mercado.

O grupo
The group

The Fini brand belongs to the 
international group FNA, which boasts 
70 years of experience in the 
compressed air sector. FNA, the world’s 
leading manufacturer piston 
compressors, the undisputed leader 
in the production of professional
compressors and among the first 
in Europe in the industrial screw 
compressor segment, imposes itself 
on the market thanks to its strengths: 

dynamism, technological innovation, 
know-how, creativity, integrated 
marketing activities, flexible production 
processes, and a “tailor-made” 
customer service. 
The group employs a highly 
experienced and highly qualified team, 
able to interpret the needs of 
the market in the definition, 
the development and the distribution 
of its products.

“A nossa empresa é única no setor, somos exclusivos no mercado. Possuímos 3 unidades 
de produção em 2 continentes e distribuímos os nossos produtos à escala global para 120 
países. 
Somos basicamente uma empresa multinacional, mas também familiar, pois é propriedade 
de uma família. Dessa forma não dependemos de grupos ou fundos financeiros. Somos 
flexíveis, rápidos na tomada de decisões, temos um bom conhecimento do mercado; e 
há outra característica que nos distingue: conseguimos dialogar com os nossos clientes e, 
acima de tudo, ouvimo-los.”
 Cavaliere del Lavoro
 Dott. Roberto Balma
 Presidente

“There is no other company like ours in this sector, we are exclusive on the market.
We produce on 3 manufacturing plants in 2 continents and distribute our products  
globally in 120 countries.
Basically we are a multinational company, but family because the property is family.
We have the organization, but we do not have any dependencies and financial constraints; 
we are flexible, quick in our decisions, we know the market well and we have a great  
distinction, we can talk with our customers and above all, we listen to them”.
 Cavaliere del Lavoro
 Dott. Roberto Balma
 C.E.O.
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Unidades de produção 
no mundo
Manufacturing 
plants worldwide

TORINO - Itália
XANGAI - China

BOLONHA - Itália

Fini USA Corp

Nu Air Ibérica Lda 

Nu Air Polska Sp. z o.o.

FNA S.p.A.

Nu Air Shanghai
Compressors and Tools Co

Nu Air Asia Pacific Ltd.

Compressores de pistão fabricados por dia 
Piston compressors manufactured per day

Colaboradores 
Employees

Milhões de € faturação 
Million € turnover

Centros de assistência em todo o mundo 
Worldwide service centres

Países para onde exportamos 
The countries we export to

Centros de produção no mundo 
Production plants worldwide

8.500
1.500

250
350
120
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As empresas do grupo
Group companies

Factos e números
Fact and figures

A marca
The brand

A marca FINI é sinónimo de Qualidade. 
Experiência, “know-how” e a linha de 
produtos desenvolvida ao longo de anos, 
transformaram a FINI numa importante 
realidade mundial no setor do ar 
comprimido.
A gama Fini disponível no mercado é ampla 
e abrangente, incluindo compressores de 
pistão de 0,75 a 20 HP e compressores  
industriais de 2,2 a 250 kW. 

FINI brand is stands for Quality.
Experience, “know-how” and the range of 
products developed throughout these years 
have made FINI a significant world reality 
for what concerns compressed air.
The Fini range that is offered to the market 
is extensive and comprehensive and includes 
piston compressors ranging from 0,75  
to 20 Hp and industrial compressors ranging  
from 2.2 to 250 kW.
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Cabeça compressora
Air compressor pump 

Motor elétrico 
Electric motor 

G

Resguardo de proteção 
Shroud/Belt-Guard 

Pressóstato 
Pressure switch

B
Tubo de entrega de ar 
Air delivery pipe 

Válvula anti-retorno 
Non return valve

Válvula de purga 
Drain valve 

F
Manómetros 
Gauges

H

K

Redutor de pressão 
Pressure reducer 

Saída do ar comprimido
Compressed air outlet 

C
Reservatório 
Air receiver 

Principais componentes de um compressor
The main parts of a compressor

I
Válvula de segurança 
Safety valve 
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Cabeça compressora 
É o componente principal de um 
compressor de ar. No interior da cabeça 
compressora, um ou dois pistões 
comprimem o ar recolhido externamente 
e transferem-no para o depósito.

Air compressor pump 
This is the main part of an air compressor. 
Inside the compressor pump, one  
or two pistons compress the air taken  
from the environment and deliver  
it to the receiver.

A

B
Tubo de entrega de ar 
Liga a cabeça do compressor ao 
reservatório, fazendo com que o ar 
comprimido seja transferido da bomba 
para o depósito.

Air delivery pipe 
Connects the compressor pump 
to the receiver, thus, the compressed  
air is delivered from the compressor 
pump to the receiver.

Manómetro 
Um manómetro indica a pressão do 
ar no interior do depósito e o outro a 
pressão do ar à saída.

Gauges 
One gauge indicates the pressure  
of the air inside the air receiver and the 
other one indicates the outlet pressure.

F

Pressóstato 
Desliga o compressor quando a pressão 
no interior do reservatório alcança 
o valor limite (por ex. 8 ou 10 bar) e 
reinicia o compressor quando o ar 
comprimido é usado e a pressão baixa 
para um valor pré-definido.

Pressure switch 
Controls the compressor by switching 
the machine off when the pressure 
inside the receiver reaches the default 
value (for example 8 or 10 bar) and 
restarts the compressor when the 
compressed air is used and the pressure 
drops to a pre-set value.

G

Reservatório 
É o recipiente que armazena o ar 
comprimido acumulado pronto a usar. 
Construído em aço de elevada espessura, 
é sempre sujeito a testes com uma 
pressão mais elevada do que a pressão 
de trabalho do compressor. Tem como 
função compensar a diferença entre 
a quantidade de ar produzido pela 
cabeça do compressor e o necessário 
ao utilizador. A utilização de um 
reservatório maior, reduz o número de 
arranques necessários ao compressor.

Air receiver 
The vessel which stores the accumulated 
compressed air ready for use.
It is made of extra thick steel and it is 
always tested to a pressure higher than 
the working pressure of the compressor. 
Its function is to compensate the 
difference between the amount of air 
produced by the compressor pump and 
the one required by the user. The use  
of a larger receiver reduces the number 
of start-ups required by the compressor.

Resguardo de proteção 
Protege contra contactos acidentais 
com componentes em movimento e 
direciona o ar de refrigeração produzido 
pela poleia movida ou pela ventoinha 
do motor para as áreas onde é gerado o 
calor.

Shroud/Belt-Guard 
Protects against accidental contact with 
the moving parts and directs the cooling 
air produced by the fly wheel or directly 
by the motor fan towards the areas 
where the heat is generated.

Motor elétrico 
Transmite movimento para a bomba do 
compressor diretamente (compressores 
coaxiais) ou através de uma correia 
(compressores de correias).

Electric motor 
Transmits movement to the air 
compressor pump either directly (direct 
driven compressors) or through a belt 
(belt-driven compressors).

E

Redutor de pressão 
Permite diminuir a pressão do ar à saída 
do reservatório e regulá-la em função da 
utilização. 

Pressure reducer 
Makes it possible to reduce the pressure 
of the air discharged from the receiver 
and to adjust it according to the application.

H

Válvula de segurança 
A sua abertura evita que a pressão 
dentro do reservatório exceda os valores 
de segurança em caso de falha do 
pressóstato.

Safety valve 
Prevents the pressure inside the receiver 
from exceeding the safety values in case 
of the pressure switch failure.

I

Válvula de purga 
Possibilita a eliminação de toda a água 
que se acumula no reservatório por 
efeito da condensação do vapor de água 
existente no ar comprimido.

Drain valve 
Makes it possible to drain all the water 
that forms in the receiver due  
to the condensation of the water vapor 
contained in the compressed air.

J

Saída do ar comprimido
Onde se liga o tubo para conduzir o ar 
comprimido para o equipamento ou 
sistema que se pretende alimentar.

Compressed air outlet 
Used to connect the hose that carries  
the compressed air to the requested  
air-powered tool.

K

Válvula anti-retorno 
Válvula unidirecional que garante que o 
fluxo de ar se faça apenas no sentido da 
cabeça para o reservatório.

Non return valve 
The one way valve that allows the air  
to flow in one direction only, from  
the compressor pump to the air receiver.

L



6

Legenda de símbolos
Symbols legend

Cabeça compressora
Pump

Capacidade depósito
Tank capacity

Potência
Power

N° de cilíndros
N. of cylinders

Pressão máxima
Max. pressure

Com lubrificação
Lubricated

Rotações
RPM

Entrada de ar
Air displacement

Nível sonoro
Nose level

Voltagem/Frequência
Voltage/Frequence

Peso bruto
Gross weight

Dimensões embalagem
Box dimension

Como escolher um compressor
How to choose a compressor

E se não souber qual o seu exato consumo de ar (N) em l/min.? 
Basta aplicar a fórmula:

V x ∆pN =  x 60
t

V = capacidade do depósito em litros
∆p = diferencial pressão máx./min.  (valor mínimo recomendado 2 bar)
t = tempo necessário (seg.) para descida da pressão máxima à mínima 
  (compressor parado, compressor em funcionamento)

A quantidade de ar indicada                  nos compressores a escolher (Q) 
em l/min, calcula-se da seguinte forma:
                                  

                                  = N x ß

ß = coeficiente da gama Fini:

What about if you don’t know your exact air consumption (N) in l/min.? 
Just apply the following formula:

V x ∆pN =  x 60
t

V = tank capacity in liters
∆p = max./min. pressure differential (min. adviced value 2 bar)
t = needed time (in sec.) to go down from max. to min. pressure 
 (while a plant is running)

The air quantity assigned                  to the compressor to choose, use
the following formula: 
                                  

                                  = N x ß

ß = Fini range coefficient 

Intervalo de pressão (bar) 10 - 8 8 - 6 6 - 4

MONOFÁSICO COAXIAL – 1,6 1,5

MONOFÁSICO COAXIAL / POR  CORREIA 1,6 1,5 1,4

Bi-estágio / POR CORREIA 1,4 1,3 1,2

PARAFUSO  1,05 1,05 1,05

Hp

bar

L

NO OIL

dB(A)

OIL

Cabeça compressora sem 
lubrificação
Oilless pump
Cabeça compressora com 
lubrificação
Lubricated pump

Potência
Power

Capacidade do depósito
Tank capacity

Pressão máxima
Max. pressure

Nível sonoro
Noise level

Pump

L

Hp/kW

n°

bar/PSI

OIL

RPM

l/min. / CFM

dB(A)

Volt/Hz

kg/lbs

LxPxA  WxDxH

l/min. / CFM

l/min. / CFM

Pressure range (bar) 10 - 8 8 - 6 6 - 4

SINGLE-STAGE COAXIAL – 1,6 1,5

SINGLE-STAGE COAXIAL / BELT-DRIVEN 1,6 1,5 1,4

TWO-STAGE / BELT-DRIVEN 1,4 1,3 1,2

SCREW  1,05 1,05 1,05

l/min. / CFM

l/min. / CFM
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Cabeças compressoras
Pumping units

Compressores profissionais insonorizados
Professional silent compressors

Compressores coaxiais oilless
Coaxial oilless compressors

Compressores coaxiais com lubrificação
Coaxial lubricated compressors

Compressores de correia mono-estágio
Belt driven sigle-stage compressors

Compressores de correia bi-estágio
Belt driven two-stage compressors

Compressores Tandem - Alta pressão - Verticais
Tandem - High pressure - Vertical compressors

Moto-compressores a gasolina e diesel
Petrol and diesel engine compressors

p. 8

p. 15

p. 23

p. 26

p. 32

p. 35

p. 39

p. 42

Bases compressoras
Base-plates p. 45

Índice
Index
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0,75÷20 Hp

Cabeças compressoras
Pumping units 1
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COM LUBRIFICAÇÃO
LUBRICATED

2 POLOS | 2 POLES | 8-10 BAR 4 POLOS | 4 POLES

MK
2400

SF
2500

MK
265

MK
285

MK
312

VKM
402

VKM
4020

MK
97

MK
137

VKM
362

VKM
592

Arrefecedor final
Final cooler - -      - -  
Proteção contra sobrecargas manual
Manual overload cutout -          
Biela com rolamentos de agulhas
Connecting rods feature roller bearings - - - - -  - - -  
Cilindro em ferro fundido com pré-rodagem
Cast-iron cylinder runnedin      -     
Cilindro em alumínio com pré-rodagem
Aluminium cylinder runnedin - - - - -  - - - - -

SEM LUBRIFICAÇÃO
OILLESS

2 POLOS | 2 POLES | 8 BAR 4 POLOS | 4 POLES | 10 BAR

OL 1850 OL 232 OL 244 MK 160 VKM  320

Arrefecedor final
Final cooler -    
Proteção contra sobrecargas manual
Manual overload cutout   -  
Biela com rolamentos
Connecting rods feature bearings   -  
Pistões oscilantes
Wobble Pistons    - -

0,75÷4 Hp
Cabeças compressoras coaxiais
Coaxial compressor pumps

Funcionamento através do sistema 
que tornou a Fini conhecida em todo o 
mundo, a “transmissão coaxial
direta”. A cambota e o veio de 
transmissão integram o mesmo
elemento, resultando em:
máxima eficácia mecânica
ausência de órgãos de transmissão
componentes móveis resguardados

Características principais:
ventilação direcionada de alta eficiência
válvulas lamelares especiais em aço 
inoxidável
Modelos com e sem lubrificação 
disponíveis de  0.6  a 3 kW.

Work on that system that made Fini
famous all over the world, the so called
“direct coaxial drive”. Crankshaft
and driving shaft belong to the same
element, thus:
 maximizing mechanical efficiency,
 requiring no drive members,
 exposing no moving parts.

Main features:
 top efficiency conveyed ventilation,
 special stainless steel reed valves.
Lubricated and oilless models
are available from 0.6
to 3 kW.
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COM LUBRIFICAÇÃO
LUBRICATED

Mono-estágio | SINGLE-STAGE Bi-estágio | TWO-STAGE

MK
102/N

MK
102

MK
103

MK
113

BK
113

BK
114

BK
119

BK
120

BKV
30

BKV
50

Arrefecedor final
Final cooler -         
Arrefecedor intermédio
Intermediate cooler - - - -      
Convetor de ar
Air duct -        - -
Ventilação forçada
Forced ventilation          
Cilindro ferro fundido com pré-rodagem
Cast-iron cylinder runnedin          
Válvula funcionamento em vazio
Valvola partenza a vuoto -    - - - - - -

• Sistema cabeça-cilindro com 
alhetas de grandes dimensões para 
excelente dissipação de calor;

• Cambota em ferro fundido 
cuidadosamente equilibrada para 
maior estabilidade;

• Válvulas em aço inoxidável com 
elevada passagem de ar;

• Ventilação direcionada;
• Poleia movida com grande 

capacidade de ventilação 
arrefecimento da cabeça;

• Filtro de aspiração de alto 
rendimento com sistema labiríntico 
para minimização do nível sonoro. 
 
Versões disponíveis:

• mono-estágio de 2 a 5.5 Hp;
• bi-estágio de 4 a 20 Hp.

•	 Head-cylinder system with large fins 
for optimal heat dissipation;

•	 carefully balanced cast-iron 
crankshaft for improved stability;

•	 stainless steel valves with a high 
number of air passages;

•	 ventilation conveyor;
•	 concentrated air flow high capacity 

flywheel;
•	 top efficiency intake filter with 

labyrinth for noise minimization.

Versions available:
•	 single-stage from 2 to 5.5 Hp;
•	 two-stage from 4 to 20 Hp.

2÷20 Hp
Cabeças compressoras transmissão por correia
Belt driven compressor pumps
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Cabeças compressoras coaxiais sem lubrificação
Coaxial oilless pumps

Nome
Name 

Código
Code

Hp/kW n. bar/PSI ÓLEO RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

OL 1850 41P0001SGL 1,5/1,1 1 8/116 NÃO 2850 179/6,3 230/50 11/24,2 410x210x350

OL 244 B400000 1,5/1,1 1 8/116 NÃO 1450 130/4,6 230/50 13,5/29,7 410x210x350

OL 232 41P0030SGL 2/1,5 1 8/116 NÃO 2850 218/7,7 230/50 9/19,8 410x210x335

MK 160 QT00000 1,5/1,1 1 10/145 NÃO 1420 152/5,4 230/50 15,5/34,1 430x430x390

VKM 320-M QU00000 3/2,2 2-V 10/145 NÃO 1420 320/11,3 230/50 21,5/47,4 440x425x330

VKM 320 QUS0000 3/2,2 2-V 10/145 NÃO 1420 320/11,3 400/50 21,5/47,4 440x425x330

OL1850

MK160

OL232

VKM320

1,5÷3 Hp

OL244
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MK2400

MK312
0,75÷4 Hp

Cabeças compressoras coaxiais com lubrificação
Coaxial lubricated pumps

VKM592-4

SF2500

MK265-285

VKM362-402

MK137

VKM4020

Nome
Name 

Código
Code

Hp/kW n. bar/PSI ÓLEO RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

MK 97/15 41P0027SGL 0,75/0,55 1 15/217,5 SIM 1420 87/3,1 230/50 10/22 410x210x350

MK 137 - 1M 41P0009SGL 1/0,74 1 8/116 SIM 1420 108/3,8 230/50 11/24,2 410x210x350

MK 2400 -2M FC0000D 2/1,5 1 10/145 SIM 2850 235/8,3 230/50 11/24,2 410x210x350

SF 2500 - 2M 41P0085SGL 2/1,5 1 8/116 SIM 2850 185/6,5 230/50 13/28,6 410x210x350

MK 265 - 2M 41P0010SGL 2/1,5 1 10/145 SIM 2850 250/8,8 230/50 9/19,8 410x210x350

MK 265 - 2T 41P0011SGL 2/1,5 1 10/145 SIM 2850 250/8,8 400/50 9/19,8 410x210x350

MK 285 - 2,5M 41P0012SGL 2,5/1,8 1 10/145 SIM 2850 260/9,2 230/50 10/22 410x210x350

MK 312 -3M 41P0026SGL 3/2,2 1 10/145 SIM 2850 284/10 230/50 10/22 420x240x370

VKM 362 - 3M HS00000 3/2,2 2-V 10/145 SIM 1420 310/11 230/50 23/50,7 470x440x410

VKM 362 - 3T HSB0000 3/2,2 2-V 10/145 SIM 1420 310/11 400/50 23/50,7 470x440x410

VKM 402 - 3M HU00000 3/2,2 2-V 10/145 SIM 2850 400/14,1 230/50 21/46,3 460x430x380

VKM 402 - 3T HUA0000 3/2,2 2-V 10/145 SIM 2850 400/14,1 400/50 21/46,3 470x440x410

VKM 4020 - 3M 41P0054SGL 3/2,2 2-V 10/145 SIM 2850 356/12,6 230/50 22/44,1 460x355x335

VKM 592 - 4M GR0000A 4/3 2-V 10/145 SIM 1420 590/20,8 230/50 48,5/107 650x470x470

VKM 592 - 4T GRA0000 4/3 2-V 10/145 SIM 1420 590/20,8 400/50 48,5/107 650x470x470
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MK113

MK103

MK102/N

2÷5,5 Hp

MK236-4S
H

O
N

D
A

Nome
Name 

Código
Code

Hp/kW n. bar/PSI ÓLEO RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

MK 236 - 4S HONDA HHP0000 4/3 1 10/145 SIM 3400 235/8,3 - 13,5/29,7 430x410x350

MK 102/N SPA 41P0018SGL 3/2,2 2 10/145 SIM 1420 320/11,3 - 12/26,4 295x280x390

MK 102 SPA 41P0017SGL 2/1,5 2 10/145 SIM 1040 235/8,3 - 9/19,8 295x280x390

MK 103 SPA 41P0019SGL 3/2,2 2 10/145 SIM 1370 365/12,9 - 9/19,8 295x280x390

MK 113 SPA 41P0028SGL 5,5/4 2 10/145 SIM 1440 555/19,6 - 13/28,6 340x335x475

MK102

Cabeças compressoras mono-estágio 
a gasolina e transmissão por correia
Petrol engine and belt driven single-stage pumps
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BK119

BKV30-50

BK114

BK120

4÷20 Hp

Cabeças compressoras bi-estágio 
transmissão por correia
Belt driven two-stage pumps

Nome
Name 

Código
Code

Hp/kW n. bar/PSI ÓLEO RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

BK 113 SPA BU0000A 4/3 2 10/145 SIM 1510 495/17,5 - 20,6/45,4 335x320x490

BK 113 - 28bar SPA BU0000D 5,5/4 2 28/406 SIM 1510 495/17,5 - 17/37,5 335x320x490

BK 114 SPZ BZ0000A 5,5/4 2 10/145 SIM 1370 580/20,5 - 25,5/56,2 425x380x600

BK 114 SPB BZ0000M 5,5/4 2 10/145 SIM 1370 580/20,5 - 25,5/56,2 410x365x550

BK 119 SPZ BR0001A 7,5/5,5 2 10/145 SIM 1250 840/29,7 - 27,5/60,6 425x380x600

BK 119  SPB BR0001R 7,5/5,5 2 10/145 SIM 1250 840/29,7 - 27,5/60,6 425x380x600

BK 120 SPB BT0000A 10/7,5 2 10/145 SIM 1290 1170/41,3 - 57/125,6 565x435x730

BKV 30 SPB SN0000C 20/15 4-V 10/145 SIM 1450 2500/88,3 - 98,5/217,1 860x600x790

BKV 50 SPB SP0000C 20/15 4-V 10/145 SIM 1450 2500/88,3 - 178/392 980x680x880

BK113

Óleo sintético 
SyntEnergyPlus para 
compressores de pistão

SyntEnergyPlus 
synthetic oil for piston 
compressors

Lubrificante para compressores de pistão:
Lubricant for piston compressors:

Código/Code Produto/Product

 #600000019 Lata/Canister 1 L

#600000010 Lata/Canister 1 L - 20 unid.
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Linha FINI Tratamento de Ar 

FINI Air Treatment range
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FNA S.p.A.
Sede e Unidade industrial / Production plant, registered office and Headquarter: 
Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) Italy - Tel. +39 011 9233000 - Fax +39 011 9241138
Unidade industrial / Production plant: Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. 051 6168111 - Fax 051 752408 

www.finicompressors.com - info@fnacompressors.com

Micro - Plus
Compressores de parafuso 
com injeção de óleo acionados 
por correias, de 2,2 a 75 kW 
potência, velocidade fixa e 
variável.

Tera SD
Compressores de parafuso
com injeção de óleo,
transmissão direta, de
75 a 250 kW potência,
velocidade fixa e variável.

K-Max 45-90
Compressores de parafuso 
com transmissão direta, com 
injeção de óleo, de 45 a 90 
kW potência, velocidade fixa 
e variável.

K-Max 5.5-38
Compressores de parafuso 
com transmissão direta, com 
injeção de óleo, de 5.5 a 38 
kW potência, velocidade fixa 
e variável.

Belt-driven oil-injected
rotary screw compressors,
from 2.2 to 75 kW power,
fixed and variable speed.

Oil injection rotary screw
compressors, with direct
transmission, from 5.5 to 38 
kW, fixed and variable speed.

Oil injection rotary screw
compressors, with direct
transmission, from 45 to 90 
kW, fixed and variable speed

Direct drive oil-injected screw
compressors, from 75
to 250 kW power, fixed
and variable speed.
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