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Tradice ve výrobě

Mimořádně 

dlouhá garance!

ZÁRUKA KVALITY

Český výrobek Limitovaná 

edice za

AKČNÍ 
CENY!
Do vyprodání zásob!

50
měsíců
záruka*



enough air for everyone

• vysoce účinný agregát z jakostní litiny
• plně automatický provoz (tlakový spínač)
• nadproudová ochrana
• kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami 

a elektrickým kabelem (zástrčka 230 V)
• dochlazovač tlakového vzduchu
• manometr pro tlak ve vzdušníku
• odvod vzduchu – kulový kohout
• součást vzdušníku: pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu 

a manometr
• součást ležatého vzdušníku: 3× kolečka, jedno s parkovací 

brzdou, praktické madlo

• odlehčovací ventil
• pohon řešený klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
• optimální chlazení díky velkému ventilátoru
• stabilní základna
• jednoduchá manipulace

Průmyslové kompresory řady Perfect
s určením pro náročné technologické požadavky a širokou škálu menších až středních provozoven

ATMOS CHRÁST s.r.o, Plzeňská 149, 330 03 Chrást, Česká republika
Tel.: +420 377 860 165 | E-mail: rybar@atmos-chrast.cz | www.atmos-chrast.cz
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Typ 1,5 / 50 E 1,5 / 100 E 2,2 / 100 E

Max. přetlak [bar] 10 10 10
Nasávané množství vzduchu [l/min] 246 246 390
Plnicí množství vzduchu [l/min] 190 190 285
Příkon motoru [kW] 1,5 1,5 2,2
Objem vzdušníku [l] 50 100 100

Typ vzdušníku horizontální horizontální horizontální

El. napětí/frekvence [V/Hz] 230/50 230/50 230/50
Hlučnost [dB(A)] 71 71 77
Délka × Šířka × Výška [mm] 1020 × 430 × 785 1120 × 450 × 825 1120 × 450 × 825
Hmotnost [kg] 80 90 145

Váš odborný prodejce:

50
měsíců
záruka*

V rámci vývoje pístových kompresorů Perfect firma ATMOS Chrást zúročila více než 110 letou tradici 
výroby točivých strojů. Léty prověřená konstrukce pístových kompresorů Perfect splňuje většinu 
náročných požadavků koncových uživatelů. Výjimečná kvalita díky špičkovým obráběcím strojům 
a zařízením kontrolujícím přesnost výroby.

Tradice ve výrobě
Český výrobek

* Detailní podmínky záruky a její závazná pravidla jsou stanovena výrobcem a jsou uvedena v záruční dokumentaci, která je součástí dodávky se strojem.


