
Bezolejový stlačený vzduch
BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY - LONG LIFE

Čtyřválcové jednostupňové 
provedení

Velký chladič pro velmi účinné 
chlazení a nízkou pracovní teplotu

Velmi výkonný chladící systém 
zajišťuje nízkou teplotu 
stlačeného vzduchu

Velký sací filtr účinně 
snižuje hlučnost

Integrované válce pro 
dokonalé chlazení

Oil Free - bezolejové 
provedení

www.techair.cz



Dílenský bezolejový kompresor na horizontální tlakové nádobě 
(90 nebo 270 l). Nízká hlučnost, vysoký výkon, dlouhá životnost 
a rozměry předurčují kompresor pro široké využití v každém 
provozu. 

Dílenský bezolejový kompresor pro potřebu výroby kvalitního 
stlačeného vzduchu velkého množství. Tlaková nádoba 500 l 
a dva agregáty, s možností postupného spínání a střídání zajistí 
vždy dostatečné množství vzduchu a rovnoměrné opotřebení 
agregátů díky jejich střídavému provozu.  

Dílenský bezolejový kompresor na vertikální tlakové nádobě 270 l. 
Osvědčené provedení díky velké úspoře místa - pro kompresor 
je třeba méně než 1 m2 prostoru. Nízká hlučnost, vysoký výkon, 
dlouhá životnost a možnost dlouhodobého zatížení. 

* Měřeno při 6 barech.

Typ Objednací číslo * D × Š × V

l l /min m3/h l /min m3/h bar HP kW
Typ 

agregátu
min-1 dB (A) mm kg

LLO 800/300 V 1530130000 270 800 48 485 29,1 10 5,5 4 STS 800 1420 74 670x1850 150

Typ Objednací číslo * D × Š × V

l l /min m3/h l /min m3/h bar HP kW
Typ 

agregátu
min-1 dB (A) mm kg

LLO 800/90 1429990000 90 800 48 485 29,1 10 5,5 4 STS 800 1420 74 1100x400x850 95

LLO 800/300 1429980000 270 800 48 485 29,1 10 5,5 4 STS 800 1420 74 1600x560x1040 140

Typ Objednací číslo * D × Š × V

l l /min m3/h l /min m3/h bar HP kW
Typ 

agregátu
min-1 dB (A) mm kg

LLO 1600/500 F 1429970000 500 1600 96 970 58,2 10 11 8 STS 800 1420 74 1970x590x1300 425

BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY - LONG LIFE

Dodáváme také samostatné agregáty připravené k zabudování pro různé aplikace. V případě zájmu nás kontaktujte.
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