
 

 

NAKUPTE STROJE ZA MIMOŘÁDNÉ CENY! 

Model Výkonnost Tlak Jmen. otáčky Elektromotor TN Hlučnost

Typ m3/min. bar 1/min. kW l dB(A)

ALBERT E.50 V (9/10 bar) 0,87/0,85 9/10 1455 5,5
Přímé -

Direct drive
270 69

ALBERT E.50 VS (9/10 bar) 0,87/0,85 9/10 1455 5,5
Přímé -

Direct drive
270 69

ALBERT E.100 V Vario 0,67-1,85(3) 6 až 10 1019 až 2 997(3) max. 11,0
Přímé -

Direct drive
270 64-78(4)

ALBERT E.100 VS Vario 0,67-1,85(3) 6 až 10 1019 až 2 997(3) max. 11,0
Přímé -

Direct drive
270 64-78(4)

Model Rozměry Hmotnost Ceníková cena Akční cena(1)

Typ dxšxv [mm] kg bez DPH bez DPH

ALBERT E.50 V (9/10 bar) 1558x646x1300 220
9 bar: 81 590,00 Kč

10 bar: 84 870,00 Kč

9 bar: 73 431,00 Kč

10 bar: 76 383,00 Kč

ALBERT E.50 VS (9/10 bar) 1665x685x1340 255(2) 9 bar: 97 039,00 Kč 10 

bar: 100 166,00 Kč

9 bar: 87 335,00 Kč

10 bar: 90 149,00 Kč

ALBERT E.100 V Vario 1558x646x1300 240 117 624,00 Kč       105 862 Kč       

ALBERT E.100 VS Vario 1665x685x1340 273(2) 138 320,00 Kč       124 488 Kč       

(1) prodejní cena platná po dobu akce. ATMOS Chrást s.r.o. si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
(2) hmotnost se může lišit dle modelu instalovaného sušiče. (3) platí při nastavení na 6,0 bar(g). (4) v závislosti na aktuálním výkonu

šroubový kompresor, otevřená verze, vzdušník, ATMOS Care  - 

elektronická ochrana proti poškození v ceně, integrovaný sušič

frekvenčně řízený šroub. kompr., otevřená verze, vzdušník, ATMOS 

Care  - elektronická ochrana proti poškození v ceně

frekvenčně řízený šroub. kompr., otevřená verze, vzdušník, ATMOS 

Care  - elektronická ochrana proti poškození v ceně, integrovaný sušič

Pohon

Poznámka

šroubový kompresor, otevřená verze, vzdušník, ATMOS Care  - 

elektronická ochrana proti poškození v ceně

   MIMOŘÁDNÁ PRODEJNÍ AKCE
šroubové kompresory ALBERT –  „pracovní stroje“ pro vysoké zatížení

  

 1. ALBERT E.50 V 

2. ALBERT E.50 VS 

  3. ALBERT E.100 V Vario

 4. ALBERT E.100 VS Vario

  

 

 

 

 

 

 

 

 

P ODM ÍNKY AK CE :

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!  

 

 

 

 

SUŠIČE FRIULAIR: 

  sušiče od renomovaného 

výrobce, 

  vysoce spolehlivé, 

  splňuje management 

jakosti v souladu s ISO 

9001, 

  vysoce efektivní, pracují i 

při teplotách okolí do 45°C 

teplotách vstupního stl. 

vzduchu 55°C 

(  kompresor na vzdušníku objemu 270 litrů) úsporný, frekvenčně řízený

(kompresor na vzdušníku o objemu 270 litrů) 

 Předmět akce, akční modely:

(  kompresor úsporný, frekvenčně řízený

 na vzdušníku o objemu 270 litrů, s integrovaným sušičem zn. Friulair) 

(kompresor na vzdušníku o objemu 270 litrů, 

 s integrovaným sušičem zn. Friulair) 

Frekvenční měnič 

 

http://www.atmos-chrast.cz/


 

 

NAKUPTE STROJE ZA MIMOŘÁDNÉ CENY! 

 

 

ALBERT – ŠROUBOVÝ KOMPRESOR 

Charakteristické rysy a přednosti: 

POMALOBĚŽNÝ ŠROUBOVÝ BLOK B-100 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 VARIO – KOMPRESORY S FREKVENČÍM MĚNIČEM (PLATÍ PRO E.100 VARIO) 

Výhody a přednosti: 

SPOJITÁ REGULACE PROVOZU stroje optimálně řídí výkonnost kompresoru (plynulou změnou otáček) v 
závislosti na odebíraném množství stlačeného vzduchu. Se snižující se spotřebou vzduchu se také, oproti 

ostatním dostupným kompresorům dané třídy, snižuje spotřeba elektrické energie.  

Jinak řečeno: 

 

ALBERT E. VARIO DODÁVÁ VŽDY PŘESNĚ TOLIK VZDUCHU,  

KOLIK POTŘEBUJETE … … ENERGIE JE OPTIMÁLNĚ VYUŽITA. 
 

ATMOS CARE 

Unikátní systém ochrany proti 

poškození kompresoru 

ATMOS Care… 
Váš odborný prodejce: 

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

(5) 
na hlav. komponenty,

 
včetně základní záruční doby, platí skutečnost, která nastane dříve,  

detailní podmínky jsou uvedeny na: http://www.atmos-chrast.cz/zaruka_ATMOSPlus  

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(5). Pro detailní podmínky a pravidla 

pro získání prodloužené záruky 

kontaktujte svého prodejce. 

http://www.atmos-chrast.cz/
http://www.atmos-chrast.cz/zaruka_ATMOSPlus

