PLATNOST OD 15. 6. 2016 DO 14. 7. 2016

PRODEJNÍ AKCE
šroubové kompresory ALBERT – „pracovní stroje“ pro vysoké zatížení
ALBERT E. 95 KV

Předmět akce, akční modely:
ALBERT E.65 V
(kompresor na vzdušníku o objemu 270 litrů)

ALBERT E.95 KV
(kompresor v ocelové karoserii, na vzdušníku objemu 500 litrů)

ALBERT E.140 KV
(kompresor v ocelové karoserii, na vzdušníku objemu 500 litrů)

Model
Typ

m3/min.

Tlak
bar

Jmen. otáčky
1/min.

Elektromotor
kW

Pohon

TN
l

Hlučnost
dB(A)

ALBERT E.65 V

1,0/0,8

10/12

1455

7,5

Přímé Direct drive

270

69

ALBERT E.95 KV

1,6

9

2940

11,0

Přímé Direct drive

500

67

ALBERT E.140 KV

2,7/2,3/2,0

8/10/13

4087/3644/3110

15,0

Multi-V
řemen

500

71

Model
Typ

Rozměry
dxšxv [mm]

Hmotnost
kg

Ceníková cena
bez DPH

Akční cena(1)
bez DPH

ALBERT E.65 V

1558 x 646 x 1300

205

šroubový kompresor, otevřená verze, vzdušník, ATMOS Care elektronická ochrana proti poškození v ceně

ALBERT E.95 KV

1955 x 764 x 1451

360

ALBERT E.140 KV

1955 x 764 x 1451

400

(1)

Výkonnost

Poznámka

93 102,00 Kč

83 792 Kč

šroubový kompr., ocelová karoserie, vzdušník, mikroproc. řízení
Logik 26-S, ATMOS Care - elektronická ochrana proti poškození

130 679,00 Kč

117 611 Kč

šroubový kompr., ocelová karoserie, vzdušník, mikroproc. řízení
Logik 26-S, ATMOS Care - elektronická ochrana proti poškození

144 288,00 Kč

129 859 Kč

prodejní cena platná po dobu akce. ATMOS Chrást s.r.o. si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

PODMÍNKY AKCE:
Akce se vztahuje na všechny objednávky akčních kompresorů doručených do sídla
firmy ATMOS Chrást, s.r.o. po dobu platnosti akce a v rámci území ČR. Princip:
sleva 10% ze standardních ceníkových cen vybraných šroubových kompresorů.
Veškeré fotografie jsou pouze ilustrativní. Podrobná technická specifikace je
k dispozici na www.atmos-chrast.cz.
Firma ATMOS Chrást s.r.o. si vyhrazuje právo na změny a na právo akci kdykoliv
odvolat. Tuto akci nelze kombinovat s žádnou jinou spuštěnou akcí firmy ATMOS
Chrást s.r.o. Z dané akce nelze vyvozovat žádný právní nárok!

NAKUPTE STROJE ZA MIMOŘÁDNÉ CENY!

ALBERT E. 65 V

ALBERT – ŠROUBOVÝ KOMPRESOR
Charakteristické rysy a přednosti:
POMALOBĚŽNÝ, ROBUSTNÍ ŠROUBOVÝ BLOK B100 VLASTNÍ VÝROBY
Nízké energetické ztráty při přenosu hnací síly společně s použitím výkonného šroubového bloku B-100
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.
ALBERT ŘEMENOVÉ (PLATÍ PRO E.140)
Modely Albert E.140 mohou byt použity v technologických provozech s vyššími nároky na provozní přetlak
tlakového vzduchu. Volba tlakových variant (8 / 10 / 13 bar) pokrývá většinu požadavků běžných
technologických aplikaci. Pohon za pomoci multi - V řemene ve srovnání s ostatními řemenovými pohony
minimalizuje servisní nároky a zefektivňuje účinnost. Výsledkem teto koncepce, jsou mimořádně výkonné a
efektivní šroubové kompresory.

Bližší technická specifikace je uvedena na www.atmos-chrast.cz

LOGIK 26-S
Mikroprocesorová řídící
jednotka (u Albert E.95 a
Albert E.140) řídí a sleduje
veškeré běžné provozní
intervaly a intervaly údržby.

ATMOS CARE
Unikátní systém ochrany proti
poškození kompresoru
ATMOS Care…

Základní záruka na šroubové kompresory
ALBERT je 2 roky nebo 6000 Mth.
V případě vašeho zájmu, je možné záruku
prodloužit až na 48 měsíců nebo 10000
Mth(2). Pro detailní podmínky a pravidla
pro
získání
prodloužené
záruky
kontaktujte svého prodejce.

Váš odborný prodejce:

na hlav. komponenty, včetně základní záruční doby, platí skutečnost, která nastane dříve,
detailní podmínky jsou uvedeny na: http://www.atmos-chrast.cz/zaruka_ATMOSPlus
(2)

NAKUPTE STROJE ZA MIMOŘÁDNÉ CENY!

