PRODEJNÍ AKCE NA ŠROUBOVÉ KOMPRESORY
P LAT NÁ OD 20. 5. 201 5 DO 30. 6. 2015
A k c e s e t ý k á p o uz e v y b r a n ý c h m o de l ů A TM OS A L B E R T
Standardní
Stručný popis
prodejní
cena

Model

ALBERT E.65
(1,0/08 m3/min.; 10/12 bar; 7,5 kW)

ALBERT E.65 V
(1,0/08 m3/min.; 10/12 bar; 7,5 kW; 270 l)

ALBERT E.65 VS
(1,0/08

m3/min.;

10/12 bar; 7,5 kW; 270 l; sušič)

ALBERT E.95 K
(1,6 m3/min.; 9 bar; 11,0 kW)

ALBERT E.95 KV
(1,6 m3/min.; 9 bar; 11,0 kW; 500 l)

ALBERT E.95 KVS
(1,6 m3/min.; 9 bar; 11,0 kW; 500 l; sušič)

Akční
prodejní cena(1)

šroubový kompresor
na základovém rámu

81 835 Kč

62 353 Kč

šroubový kompresor
se vzdušníkem 270 l

93 102 Kč

72 294 Kč

šroubový kompresor
se vzdušníkem 270 l
a integrovaným sušičem Friulair

108 000 Kč

85 440 Kč

šroubový kompresor v karoserii
na základovém rámu

112 722 Kč

90 909 Kč

šroubový kompresor v karoserii
se vzdušníkem 500 l

130 679 Kč

107 030 Kč

šroubový kompresor v karoserii
se vzdušníkem 500 l
a integrovaným sušičem Friulair

143 000 Kč

118 090 Kč
Veškerá technická specifikace
je uvedena na
www.atmos-chrast.cz

foto: ALBERT E.95 KV

foto: ALBERT E.65 V

Princip akce:
Pořadatelem akce je ATMOS Chrást s.r.o., IČ: 49712381 – výrobce šroubových a pístových kompresorů – dále jen pořadatel. Prodejní ceny
označené ve sloupci akční prodejní cena(1) jsou platné jen po dobu vyhlášení akce. Rozhodující je datum objednání stroje u obchodního
zástupce firmy AMTOS respektive u pořadatele, nikoliv termín expedice. Zakoupením výrobku za akční cenu koncový uživatel automaticky
vyjadřuje souhlas se všemi pravidly této akce.
Vymezení právního vztahu:
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny a to bez předchozího upozornění. Tuto akci nelze kombinovat s žádnou jinou spuštěnou akcí firmy
ATMOS Chrást s.r.o. Z nabídkové akce nelze vyvozovat žádný právní nárok!
Veškeré fotografie jsou pouze ilustrativní. Pro bližší informace prosím kontaktujte smluvní prodejce firmy ATMOS na tel. čísle:
+420 377 860 165, popř. na e-mailu: rybar@atmos-chrast.cz.

NAKUPTE STROJE ZA VÝHODNÉ CENY!

Albert – šroubový komprešor
Charakteristické rysy a přednosti:
POMALOBĚŽNÝ ŠROUBOVÝ BLOK B100L VLASTNÍ VÝROBY
Nízké energetické ztráty při přenosu hnací síly společně s použitím výkonného šroubového bloku B-100L vlastní výroby zajišťují u
kompresorů Albert DIRECT DRIVE vysoký stupeň účinnosti a výkonnosti. Technologické řešení nízkootáčkového bloku jako
součásti soustrojí, která patří k nejexponovanějším, zároveň přispívá k dlouhé životnosti celého stroje. Rychlost otáčení šroubového
bloku je ve srovnání s ostatními kompresory dané kategorie výrazně nižší.
AUTOMATICKÝ PROVOZ A SNADNÝ PŘÍSTUP
Plně automatický provoz a snadný přístup k celému zařízení přinášejí uživateli při obsluze či servisních pracích značný komfort a
zvyšují celkovou užitnou hodnotu kompresoru.
HLUČNOST KOMPRESORU
Kompresory Albert jsou koncipovány a navrženy tak, aby pracovaly za nízké hlučnosti i bez protihlukového krytu.
SPECIÁLNÍ VÝBAVA V CENĚ STROJE:
Výhody a přednosti:
ATMOSCare- speciálně vyvinutá elektronická jednotka, která odlišuje stroje ATMOS od všech ostatních konkurenčních zařízení.
Indikuje nutnost výměny filtračních jednotek a v případě , že k výměně nedojde modifikuje výkon stroje, tak, aby mohl bezpečně být
provozován a uživatel se přitom vyhnul nebezpečí, které hrozí od znečištěných filtrů.
KOMPRESORY S INTEGROVANÝMI SUŠIČI
Trápí Vás vysoký obsah vodních částic (vody) v rozvodech stlačeného vzduchu? Jediným účinným řešením je instalace dostatečně
výkonného sušiče tlakového vzduchu. V případě volby variant ALBERT E.65 VS, popř. ALBERT E.95 KVS jsou šroubové
kompresory mimo jiné vybaveny kvalitními integrovanými kondenzačnímu sušiči zn. Friulair. Sušič je ovládán a instalován přímo z
el. rozvaděče kompresoru repektive na stroji. Odpadají tak starosti s dodatečnou instalací, kompatibilitou a následným servisem …
Podrobnější technické informace Vám poskytnou naši obchodní zástupci.

foto: sušič FRIULAIR

NAKUPTE STROJE ZA VÝHODNÉ CENY!

