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1_Bezolejové vzduchové kompresory

   Bezolejový prémiový kompresor LZ
   Kompaktné bezolejové piestové kompresory LFx
   Bezolejové piestové kompresory Automan
   Bezolejové hliníkové piestové kompresory LF
   Bezolejové špirálové kompresory SF a SF+

2_Olejom mazané kompresory

  Olejom mazané piestové kompresory Automan
  Olejom mazané hliníkové piestové kompresory LE/LT
  Skrutkový kompresor s olejovým vstrekovaním G (VSD) a GX
  Rotačné skrutkové kompresory so vstrekovaním oleja série GA (VSD) 
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Charakteristika:

> Najvyššia kvalita vzduchu
> Nízke prevádzkové náklady
> Súlad s normami na ochranu životného 
   prostredia
> Široký sortiment kompresorov
> Technológia s certifikáciou ISO
> Globálna servisná sieť

Aplikácie:

> Automobilový priemysel
> Potraviny a nápoje
> Chemický priemysel
> Elektronika
> Ropa a plyn
> Textílie
> Farmaceutiká



Bezolejové vzduchové kompresory
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Typ Kapacita FAD l/s Prevádzkový tlak     Výkon namontovaného motora

Bezolejové vzduchové kompresory

Bezolejový prémiový kompresor LZ 1,02 l/s - 2,53 l/s 0 bar(e) - 0 bar(e) 0,55 kW - 1,5 kW

Kompaktné bezolejové piestové kompresory 
LFx 1,02 l/s - 2,53 l/s 0 bar(e) - 0 bar(e) 0,55 kW - 1,5 kW

Bezolejové piestové kompresory Automan 1,4 l/s - 3,2 l/s 0 bar(e) - 0 bar(e) 0,75 kW - 1,5 kW

Bezolejové hliníkové piestové kompresory LF 0 l/s - 0 l/s 10 bar(e) - 0 bar(e) 1,5 kW - 7,5 kW

Bezolejové špirálové kompresory SF a SF+ 1,9 l/s - 40,8 l/s 8 bar(e) - 10 bar(e) 1,5 kW - 22 kW
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Charakteristika:

> Vysoko spoľahlivé
> Flexibilná inštalácia
> Energeticky účinný výkon
> Jednoduchá údržba 
> Bezpečná prevádzka 
> Pokročilá konštrukcia

Aplikácie:

> Automobilový priemysel
> Všeobecné priemyselné využitie
> Textilný priemysel
> Chemický a petrochemický priemysel
> Výroba elektrickej energie
> Námorné aplikácie
> Banský priemysel



www.in-eco.eu

Olejom mazané kompresory

Typ Kapacita FAD l/s Kapacita FAD Výkon namontovaného motora

Olejom mazané kompresory

Olejom mazané piestové kompresory Auto-
man 1,7 l/s - 12,9 l/s 6,1 m3/hod- 46,72 m3/hod 1,5 kW - 8,1 kW

Olejom mazané hliníkové piestové kompre-
sory LE/LT 0 l/s - 0 l/s 7,6 m3/hod- 133,8 m3/hod 1,5 kW - 15 kW

Skrutkový kompresor s olejovým 
vstrekovaním G (VSD) a GX 4 l/s - 33,1 l/s 14,4 m3/hod- 119,3 m3/hod 2,2 kW - 15 kW

Rotačné skrutkové kompresory so 
vstrekovaním oleja série GA (VSD) 8,4 l/s - 146 l/s 30,2 m3/hod- 526 m3/hod 5 kW - 45 kW
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ZODPOVEDNOSŤ ZA TRVALE 

UDRŽATEĽNÚ PRODUKTIVITU
Plníme svoje povinnosti voči našim zákazníkom, životnému prostrediu a ľuďom okolo nás. 

Predstavujeme výkony odolné voči času. Práve to nazývame trvale udržateľnou produktivitou.

www.atlascopco.sk

www.in-eco.sk
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IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13

T +421 44 430 46 62
F +421 44 430 46 63
E: info@in-eco.sk
www.in-eco.sk


